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1

Ao primeiro dia de março de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte e nove minutos, no

2

Restaurante Fogão à Lenha - Rua Estrada do Contorno, 997 – Passatempo – Três Rios/RJ

3

foi realizada a 1ª reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional Centro Sul (CIR-

4

CS) do ano de 2016, com a presença dos seguintes membros: Secretária Executiva da

5

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

6

Intergestores Regional Centro Sul, Patrícia Ribas; Representante Nível Central SES/RJ,

7

André Schimidt; Suplente do Nível Central SES/RJ, Suzane Gattas Corrêa; Apoiadora do

8

COSEMS RJ, Dilian Hill; Secretários (as) Municipais de Saúde: Luiz Alberto Barbosa

9

(Três Rios); Eliane Vieira Cruz (Areal); Maria Fátima Morra (Mendes); Maria Cristina de

10

Souza Silva (Paraíba do Sul) ; Suplentes: Fátima Cartacho (Comendador Levy

11

Gasparian); Fernando Reis (Mendes); Marcos Barros (Miguel Pereira); Wagner Marino

12

(Paracambi) e; Raul Guimarães (Vassouras). Convidada: Monique Costa (Assessora SMS

13

Vassouras). A plenária contou com a presença de 04 (quatro) Secretários Municipais de

14

Saúde (Três Rios, Areal, Mendes e Paraíba do Sul), e de 05 (cinco) Suplentes

15

(Comendador Levy Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Paracambi e Vassouras). Drº

16

André se apresentou, agradeceu a todos pela presença e sugeriu que fosse feita uma

17

rodada de apresentação. Em seguida deu início a Plenária. I. Apresentação: 1.

18

Aprovação das Atas da 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias CIR/CS de 2015. Drº. André

19

perguntou se todos concordavam com a aprovação das Atas da 10ª e 11ª Reuniões

20

Ordinárias CIR/CS e esse ponto de pauta foi pactuado. 2. Calendário Reuniões CIR/CS.

21

Foi apresentado pela Secretária Executiva da CIR, Sra. Juliana Carvalho, sendo aprovado

22

por todos os presentes. 3. Aprovação da nova Coordenação SAMU Regional. Este 3º

23

item de pactuação foi acordado como sendo INFORME e alterado para Mudanças nas

24

coordenações dos GT/GCR/COMISSÕES. Drº Luiz Alberto solicitou uma repactuação

25

das Coordenações dos GT/GCR/COMISSÕES salientando que 90% destas são

26

representadas pelo município de Três Rios e, por se tratar de grupos regionais há a

27

necessidade de uma maior participação e envolvimento de todos os municípios. Reforçou
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28

a importância em manter a Coordenação do GT Regulação com a Srª Alessandra, pois a

29

mesma vem desenvolvendo um excelente trabalho para a região. Salientou a importância

30

da não permanência da Coordenação da Urgência e Emergência em Três Rios porque este

31

já centraliza a Coordenação do SAMU Regional e a participação de outro município será

32

de fundamental importância, principalmente porque há a necessidade de rever toda a

33

pactuação em decorrência de problemas com o SAMU frente ao atendimento médico e à

34

regulação que às vezes esbarra em algumas situações, reforçando a necessidade da

35

continuidade das reuniões do Comitê de Urgências e Emergências para que os

36

encaminhamentos e os enfrentamentos não fiquem somente a cargo do coordenador da

37

ação. Srª Juliana sugeriu que as Coordenações poderiam ser compartilhadas entre os

38

municípios com titular e suplente e que esta repactuação constasse em pauta nos

39

GT/GCR/COMISSÕES, o que foi amplamente concordado. Drº André salientou a

40

importância de uma maior autonomia por parte dos Grupos Regionais como moderadores

41

internos para que não fiquem tão dependentes do apoio regular da área técnica da SES em

42

decorrência da irregularidade de transporte. Drª Fátima sugeriu agendar dois grupos no

43

mesmo dia para facilitar o transporte dos técnicos municipais. 4. Complementação dos

44

recursos para pagamento dos Agentes de Combate a endemias (SMS Três Rios). Drº

45

Luiz Alberto solicita o pleito para complementação dos recursos através do AFC

46

(Assistência Financeira Complementar) para pagamento dos ACE (Agente de Combate a

47

Endemias) existentes atualmente no município que possui cadastrado no CNES 69

48

Agentes de Combate a endemias e, de acordo com a Portaria 1.025 de 21/06/2015, possui

49

financiamento apenas para 26. Na construção do parâmetro adotado nesta Portaria foram

50

utilizadas informações do ano de 2014, sendo este parâmetro 1 ACE para cada 6.750

51

imóveis em municípios não infestados e 1 ACE para cada 1.000 imóveis em municípios

52

infestados. Desta forma, considerando a situação de infestação vivenciada no momento, e

53

a existência de 41.632 imóveis no município, há a necessidade da existência de um

54

número muito maior de ACE no município do que o financiamento existente. Drº Luiz
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55

Alberto solicitou o apoio da SES para que leve o pleito ao Ministério da Saúde que, em

56

seu artigo 7º da Portaria GM/MS 1.025 dispõe que o quantitativo máximo de ACE

57

passível de contratação com o AFC poderá ser revisto. Drª Dilian informou que somente

58

os municípios de Areal, Miguel Pereira e Três Rios recebem o AFC porque realizaram o

59

cadastro dos ACE corretamente no CNES, salientando que a forma de contratação precisa

60

ser através de Concurso Público ou Processo Seletivo e o regime de contrato deve ser

61

celetista ou estatutário e sugeriu que encaminhassem um Ofício desse pleito ao COSEMS

62

e, também, que a SE/CIR CS envie à Área técnica da SES uma CI solicitando apoio aos

63

municípios. Foi solicitada a inclusão da pactuação do Relatório para Avaliação dos

64

Instrumentos de Planejamento do SUS: Formulação e Implementação. Srª Juliana

65

apresentou o Relatório Quantitativo e Avaliativo dos Instrumentos de Planejamento do

66

SUS elaborado pelo Grupo de Trabalho de Planejamento da Região Centro Sul que busca

67

avaliar a formulação e implementação de tais instrumentos para assim qualificar a gestão

68

dos municípios. Lembrou que foram realizadas Oficinas de Trabalho no ano de 2015 para

69

auxiliar os municípios no processo de construção de tais instrumentos. Drª Suzane

70

informou que a Assessoria de Planejamento da SES elaborou nos mesmos moldes um

71

instrumento para tal avaliação e que este já está sendo utilizado pelos municípios das

72

regiões Norte e Noroeste do Estado. Drª Dilian parabenizou o avanço da Região no

73

tocante ao planejamento. Drº Luiz Alberto demonstrou sua preocupação quanto ao prazo

74

para o fechamento do SARGSUS para o dia 30 de março de 2016, pois a previsão era de

75

que o Sistema seria aberto para preenchimento no dia de hoje. Lembrou a importância de

76

o RAG ser apreciado e aprovado, mesmo com ressalvas pelo Conselho Municipal de

77

Saúde. Drº André perguntou a todos se aprovavam o Relatório para Avaliação dos

78

Instrumentos de Planejamento do SUS, o que foi aprovado por todos. Foi solicitada pelo

79

município de Mendes a inclusão de pauta do Informe sobre o recebimento do Ofício

80

nº 18/DPE/2016 da Coordenadoria do Núcleo de Fazenda Pública e Tutela Coletiva da

81

Comarca da Capital, da Coordenadoria de Saúde Pública e Tutela Coletiva da Defensoria

9

3

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

10
11

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR CS – 01/03/2016

82

Pública do Estado do Rio de janeiro e dos Ofícios Cíveis especializados em Saúde da

83

Defensoria Pública da união no Rio de Janeiro. RECOMENDAÇÃO Nº 001/2016 onde

84

recomendam ao Exmo. Sr. Secretário Estadual de Saúde, Dr. Luiz Antônio de Souza

85

Teixeira Júnior, bem como às demais autoridades estaduais dotadas de atribuição para

86

ações administrativas e operacionais necessárias ao atendimento da presente: A adoção de

87

providências necessárias à elaboração e assinatura pelo Estado do Rio de Janeiro, até

88

Dezembro de 2016, devendo, para tanto, apresentar, no prazo máximo de 45 (quarenta e

89

cinco) dias, às Defensorias Públicas e a todos os Secretários Municipais de Saúde deste

90

Estado, o plano de trabalho correspondente, o qual deverá contemplar, a teor do Capítulo

91

II da Resolução CIT nº 03/2012, as ações e prazos de execução, bem como a adoção de

92

todas as providências necessárias á elaboração e à assinatura do COAP pelo Estado do

93

Rio de Janeiro, até dezembro de 2016, devendo, para tanto, aderir e observar o plano de

94

trabalho elaborado e fornecido, pelo Secretário Estadual de Saúde, nos termos assim

95

recomendados. Dr. André informou que a SES/RJ já está trabalhando neste Plano e

96

também providenciando uma resposta a Defensoria Pública quanto a essa questão. II

97

Informes: 1. Recurso implantação da UAI – Três Rios (SMS Três Rios). Drº Luiz

98

Alberto Barbosa informou que no dia 30/12/2015, através da Ordem Bancária 855606, o

99

município recebeu R$ 70.000,00 para implantação da Unidade de Acolhimento Infanto

100

Juvenil – UAI. O prazo previsto para início do funcionamento desta UAI é a 2ª quinzena

101

de março de 2016, uma vez que a CATI já havia sido fechada em 14/12/2015, conforme

102

informado em reuniões anteriores. Informou que será apresentado ao Grupo Condutor

103

Regional da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS os fluxos e protocolos para

104

encaminhamento dos outros municípios. Após a aprovação do Grupo trará para pactuação

105

na CIR. 2. Rede de Oftalmologia – revisão das referências da Rede de Atenção em

106

Oftalmologia (SMS Três Rios). Drº Luiz Alberto informou que a Rede de Oftalmologia

107

– através da Deliberação CIB RJ nº 3.008/2014 aprovou a recomposição da Rede de

108

Atenção em Oftalmologia no Estado do Rio de Janeiro, e em seu anexo I definiu as

12
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109

Unidades que compõe a Rede e seus níveis de complexidade e que define como

110

referência de Média e Alta Complexidade para a Região Centro-Sul Fluminense o

111

município de Nova Iguaçu, sendo a unidade prestadora do serviço a Clínica Central.

112

Ocorre que os pacientes encaminhados ao Setor de Retina e Glaucoma, ou mesmo que

113

necessitem de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade como vitrectomia, tem tido

114

contra referência pelo prestador de serviços (que deveria executar o procedimento) para o

115

município de origem, com encaminhamento para os Hospitais do Rio de Janeiro, mais

116

especificamente Hospital dos Servidores do Estado, Santa Casa de Misericórdia e UERJ.

117

Esta situação tem gerado judicialização de procedimentos oftalmológicos, e no momento

118

já temos quatro Mandados de Intimação para cumprir, porém sem solução pelo prestador.

119

Por este motivo, o município solicita novamente a revisão das referências em

120

Oftalmologia, de forma que realmente tenhamos acesso aos procedimentos, e em caráter

121

emergencial, o apoio do Estado para solução dos casos demandados judicialmente. Todos

122

os gestores municipais concordaram com a fala do Drº Luiz Alberto e solicitaram a

123

revisão das referências da Rede de Atenção em Oftalmologia. Srª Juliana informou que os

124

técnicos da CT CIS CS solicitaram uma reunião com o Drº Nelson (SAECA/SES) para

125

esclarecimento sobre várias solicitações dos municípios da região que ainda não foram

126

sanadas. Tais como: remanejamentos da PPI, Credenciamentos do HUSF/Vassouras (Alta

127

Complexidade: Oftalmologia, Neurologia e Maternidade de Alto Risco). Dr. André e Dra.

128

Suzane tentarão marcar uma reunião com Drº Nelson para tratar desse assunto. Dra.

129

Dilian sugeriu que fosse aproveitada a data da CIB/RJ que será realizada no dia

130

10/03/2016. 3. Mudança do Prestador de Serviço para Densitometria Óssea (SMS

131

Três Rios). Drº Luiz Alberto informou que foi realizada nova licitação de procedimentos

132

ambulatoriais, havendo alteração no Prestador da Densitometria Óssea. O novo

133

executante passa a ser a empresa MED CLIN. Os procedimentos da PPI agendados via

134

SISREGIII já começarão a ser direcionados para esta unidade. A marcação segue da

135

mesma forma e o telefone do Prestador é (24) 2252-1740 ou 2252-2388. 4. Adesão do

15
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136

terceiro ciclo do PMAQ. Srª Juliana informou que alguns municípios pediram que

137

constasse em ATA a adesão do terceiro ciclo do PMAQ. Lembrou que essa etapa é toda

138

on line através do sistema do Ministério da Saúde. Os que já realizaram a adesão, sugeriu

139

encaminhar para ciência à Superintendência de Atenção Básica da SES. 5. Cursos Sírios

140

e Libanês. Pauta solicitada pela Dra. Luzia Sandra, Gestora de Aprendizagem IEP Sírio

141

Libanês. Srª Juliana informou que os cursos de especialização são formatados para dar

142

impacto na qualidade da atenção ao usuário, fortalecer iniciativas do SUS e investir no

143

profissional de saúde que atua no SUS. Ressaltou que serão 12 projetos aplicativos no

144

mínimo para a Região Centro Sul e que os projetos procuram trabalhar com os problemas

145

de magnitude para os municípios e região com a participação dos gestores e outros

146

profissionais da equipe que não estão participando diretamente das aulas dos cursos. Esse

147

Plano de intervenção segue o contexto do atendimento de saúde SUS. É um planejamento

148

que considera os problemas e que vem de encontro com os enfrentamentos de situações

149

críticas que muitos gestores têm em sua pauta cotidiana. Dessa forma são de suma

150

importância o acompanhamento e apoio dos gestores a estes projetos. Dando

151

continuidade, Srª Juliana apresentou aos gestores alguns pontos referentes aos Cursos de

152

Especialização do IEP HSL: 1. Numero muito pequeno de desistentes sendo este um

153

indicador importante para nossa Região Centro Sul, porém, só poderemos substituir até

154

fevereiro por conta do conteúdo e do apontamento mínimo de presença exigido pelo

155

MEC. Será encaminhado aos gestores um documento descrevendo os desistentes e quem

156

faltou nos dois encontros para que algumas decisões sejam tomadas; 2. Importância da

157

cobrança dos Secretários de Saúde e Direção do Hospital no tocante ao posicionamento

158

dos candidatos faltosos e sem notícias para que os mesmos confirmem a participação (ou

159

assumam a desistência) para o próximo encontro bem como o compromisso da

160

continuidade no Curso. Reiterou a importância dos Gestores Municipais e Universidade

161

de terem sempre esse panorama e participarem ativamente garantindo assim o

162

aproveitamento de 100% das vagas. 3. Os desistentes serão substituídos pelos candidatos

18
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163

que estão em lista de espera e é preciso que os gestores apoiem e acompanhem esses

164

candidatos; 4. O apoio dos gestores municipais no posicionamento junto aos alunos

165

regulares sobre o compromisso assumido e a importância de não se ausentarem nos

166

próximos encontros. A pedido da Drª Sandra, a Srª Juliana sugeriu que cada gestor

167

organize uma agenda de trabalho com os seus profissionais que estão em curso no tocante

168

às suas responsabilidades junto ao município a fim de que sejam liberados de fato nos três

169

dias de cada mês em que ocorrem os cursos. Reforçou a importância do gestor se

170

apropriar e acompanhar juntamente aos especializandos do objeto do Projeto Aplicativo

171

para intervenção na realidade. Convidando-os para a primeira apresentação coletiva do

172

objeto de intervenção para o Projeto Aplicativo que será realizada em 12 de maio de 2016

173

em Vassouras. Para uma melhor organização será disponibilizada mensalmente a lista de

174

frequência dos especializandos para ciência dos gestores. 6. Prestação de contas dos

175

recursos regionais – CIR março (SE/CIR CS). Sr.ª Juliana solicitou as SMS o preparo

176

do material para que possam realizar a prestação de contas dos recursos regionais (CIR,

177

NDVS, CEREST, Educação Permanente, PLANEJASUS). 7. Indicações SMS para os

178

GT/GCR/Comissões. (SE/CIR CS). Sr.ª Juliana informou que para dar continuidade a

179

organização dos GT/GCR/Comissões será encaminhada por e-mail uma planilha a ser

180

preenchida com as indicações dos gestores de suplente para Plenária CIR, representante

181

CT CIR CS, assim como as indicações dos GTs/Comissões. Essa planilha precisa ser

182

entregue por Ofício à Secretaria Executiva da CIR CS. 8. COSEMS/RJ. Dra. Dilian

183

cientificou a todos que já encaminhou e-mail aos gestores com os informes. 9. GCR/GT/

184

Comissões e Comitês e 10. CIB/RJ. Srª Juliana informou que foi encaminhado aos

185

gestores o Comunicado nº 02/2016 com os informes sobre o acompanhamento dos

186

Grupos em questão. Dr. André Schimidt agradeceu a todos e não tendo nada mais a ser

187

tratado na reunião foi encerrada às doze horas e vinte e seis minutos. Eu, Patrícia Dias

188

Ribas lavrei a presente ata em onze de março de dois mil e dezesseis.
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