Assessoria de Regionalização

ATA da 03ª. Reunião Ordinária e 01º Reunião Extraordinária da Comissão
Intergestores Regional Serrana
Aos 19 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 09 horas e 40 minutos,
deu-se início, na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, situada a
Rua México 128/11º andar, centro – Rio de Janeiro, a 03° Reunião Ordinária e 01º
Reunião Extraordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Serrana,
contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES) – Sra. Dayse Santos de Aguiar (Representante Titular de Nível Central
SES/RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central
SES/RJ), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S),
Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Coordenadora NDVS-Serrana), Sr. Mário Sérgio
Ribeiro (Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental SES/RJ), Sra.
Maria Edéa Guerreiro Giovanini (Coordenação das Centrais Regionais de Regulação
SR/SGAIS/SES), Sra. Iandara Moura (Superintendência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação – SAECA/SES), Sr. André Schmidt (Superintendente de
Atenção Primária á Saúde - SAPS/SES), Sra. Samara Milene da Silva (Apoiadora
Regional de Atenção Primária à Saúde - SAPS/SES), Sr. José Carlos Benfica
(Apoiador Regional de Atenção Primária à Saúde – SAPS/SES). Das Secretarias
Municipais de Saúde: Sr. José Vicente Raimundo da Silva (Titular SMS de
Cachoeiras de Macacu), Sra. Janaina Guzzo (Suplente SMS Cantagalo), Sra. Flúvia
Gecler Parreira Pizzo (Representante SMS Cantagalo), Sra. Élida Carmo da Silva
Paes (Titular SMS Carmo), Sra. Cássia Schittino de Carvalho Gomes (Representante
SMS Carmo), Sra. Juliana Curty Sacramento (Representante SMS Carmo), Sra. Vânia
Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Luciana Deodato
(Representante SMS Duas Barras), Sr. Frederico de Castro Alves (Representante
SMS Duas Barras), Sr. Rafael Tressi (Suplente SMS de Guapimirim), Sra. Sabrina
Ribeiro Santana (Representante SMS Guapimirim), Sra. Sueli Scotelaro Porto
(Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra. Melânia de Paulo C. Hoelz (Representante
SMS Nova Friburgo), Sra. Maria Luiza Costa (Representante SMS Nova Friburgo),
Sra. Fabíola Heck (Ttular SMS de Petrópolis), Sra. Elisabeth Cavalcanti
(Representante SMS Petrópolis), Sr. Luis Gustavo Manhães Silva (Titular SMS Santa
Maria Madalena), Sra. Aline Gonçalves Maia (Suplente SMS Santa Maria Madalena),
Sra. Fernanda Almeida (Suplente SMS São Sebastião do Alto), Sra. Rafaela Teixeira
Rampini (Titular SMS São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Lúcia Bello
Rodrigues Ramos (Suplente SMS Sumidouro), Sra. Elizabette Gomes (Representante
SMS Sumidouro), Sra. Heliete Schuenck Valente (SMS Sumidouro). A Plenária
contou com a presença da representação da SES e de 12 Secretarias Municipais
de Saúde, sendo 06 Secretários de Saúde, 17 Suplentes/Representantes Oficiais.

Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Macuco, Teresópolis e
Trajano de Moraes. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a reunião saudando e
agradecendo a todos pela presença no município do Rio de Janeiro, em atenção à
proposta da SES para que a 01º Reunião Extraordinária fosse realizada na capital, de
modo que a solicitação de pauta pela Assessoria de Regionalização pudesse ser
melhor discutida junto às áreas técnicas da SES, considerando o cenário atual de
Emergência em Saúde Pública devido ao Coronavírus/COVID – 19. Em seguida a
Sra. Dayse informou que foram mantidos os pontos de pauta da 03º Reunião
Ordinária, para que seja evitado um novo deslocamento dos municípios da região.
I.Pauta: 1. Ações de Enfrentamento ao Coronavírus/COVID-19. A Sra. Dayse
anunciou a presença da Sra. Maria Edéa Guerreiro Giovanini, da Superintendência de
Regulação da SGAIS, que comunicou a necessidade do afastamento da Sra. Lúcia
Reis Groff, Coordenadora da Central de Regulação-Serrana, a pedido da mesma, por
motivos pessoais, e informou que quem assumirá a Coordenação será a Dra. Michelli
Pinto Nogueira, que já atuava como responsável técnica na Central de Regulação.
Ressaltou que o ato normativo relativo à mudança será publicado no Diário Oficial. A
Sra. Edéa informou sobre a necessidade do esvaziamento dos hospitais, especialmente
os de referência, com a alta, desde que em condições, dos pacientes internados por
outras patologias, para que leitos possam ser disponibilizados aos pacientes com
Covid-19 que necessitem de internação. Sra. Edéa também abordou o protocolo para
solicitação de internação por Covid-19, particularmente em CTI, e informou que a
avaliação está sendo criteriosa, tendo como exigências, procedimentos como
hemograma, avalição da função renal e imagem de tórax. A Superintendência de
Regulação está fazendo um levantamento regional da capacidade instalada no estado,
com base nas informações do SCNES e das regiões sobre os leitos já existentes e que
estão sendo disponibilizados pelos municípios, após demanda do Secretário Estadual
de Saúde, Sr. Edmar Santos. Os leitos de UTI para o Covid-19 precisam garantir o
suporte ventilatório, diante da expectativa do aumento do número de casos de
pacientes que desenvolverão formas graves da doença. A Sra. Edéa destacou que a
articulação e a cooperação no âmbito regional serão fundamentais neste momento, e
que a Superintendência de Regulação, seja por meio das Centrais Regionais, seja no
nível central, dará todo o suporte necessário aos municípios para esclarecimento de
dúvidas e orientações necessárias, além daquelas já informadas pela SES. Na
sequência, a Sra. Dayse solicitou a presença da Sra. Iandara Moura, da
Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação/SGAIS-SES, para
avaliar o pleito apresentado pela Sra. Vania Huguenin, Secretária de Cordeiro, em
nome do Sr. Márcio Barbas, Secretário de Cantagalo quanto à possibilidade de uma
autorização administrativa da SES para colocar em funcionamento 10 leitos de UTI
do Hospital de Cantagalo, que não se encontram habilitados pelo Ministério da Saúde
(MS). A Sra. Iandara esclareceu que a não habilitação destes leitos se deve às
inconformidades verificadas pela Vigilância Sanitária no referido hospital,
devidamente informadas ao município. E que, até a presente data, não houve
solicitação de nova inspeção da Vigilância para avaliar o equacionamento das
pendências notificadas. Ponderou, ainda, que não é competência do Estado autorizar o
funcionamento de leitos de UTI, pois a habilitação destes leitos é atribuição do MS,
segundo as normas e padrões estabelecidos. Destacou que o Ministério da Saúde está
agilizando os processos de habilitação de leitos de UTI, face ao cenário de epidemia,
mas é necessário que sejam sanadas as pendências existentes. Em seguida, a Sra.
Dayse informou que foi enviado a todos os municípios/ regiões, por meio das
respectivas Secretarias Executivas das CIR, um roteiro com base na concepção do

Plano Estadual de Resposta de Emergência ao Coronavírus – COVID-19. A SES
elaborou o roteiro, destacando de maneira objetiva pontos essenciais ao planejamento
dos municípios, para subsidiar as discussões nesta 01º Reunião Extraordinária. Assim,
na sequência, a Sra. Dayse convidou o Sr. Mário Sérgio Ribeiro, Superintendente de
Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SVS/SES para também tratar das ações de
Enfrentamento ao Coronavírus/COVID-19. O Sr. Mário Sérgio informou sobre o
sério problema que vem ocorrendo no banco de informações do Sistema RedCAP,
pois o sistema está constantemente fora do ar, tendo em vista que o Ministério da
Saúde passou a responsabilidade para os estados de fazer a conferência individual dos
casos notificados. Trata-se de um formulário eletrônico criado especialmente para
facilitar as notificações paralelas no Sistema Único de Saúde, para que os
profissionais possam acompanhar a evolução da doença e traçar, em um período mais
curto, uma linha de tendência de uma doença que não estava prevista para notificação.
Reforçou as atualizações de casos notificados pelo novo Coronavírus no Estado do
Rio de Janeiro e, também, as orientações para evitar a disseminação do Coronavírus.
Destacou o roteiro para alinhamento dos municípios ao Plano Estadual e a
importância de que os gestores apresentem as informações indicadas e listadas nos
tópicos. A Sra. Dayse também reforçou a grande importância da participação da
região para o alinhamento dos municípios ao objetivo de resposta rápida e coordenada
à epidemia. E, por fim, o Sr. Mário Sérgio abordou a Nota Técnica SVS/SES
n°10/2020, voltada às estratégias de vacinação contra influenza no estado do Rio de
Janeiro. Dando continuidade ao tema da Reunião Extraordinária, Sra. Dayse convidou
a fazer uso da palavra o Sr. André Schmidt e a Sra. Samara Milene, representantes da
Superintendência de Atenção Primária em Saúde/SGAIS/SES. Ambos destacaram as
orientações contidas no Plano de Contingência da Atenção Primária para o
Coronavírus, elaborado pela Superintendência e enviado a todos os municípios, com o
objetivo de contribuir para melhor organização dos processos de trabalho nas
Unidades de APS e de seu papel no enfrentamento da epidemia. Antes de finalizar a
pauta da Reunião Extraordinária, a Sra. Dayse abordou os itens do roteiro de
alinhamento, solicitando que os presentes se manifestassem quanto às providências de
cada município em relação aos mesmos. Não havendo mais pontos a tratar sobre o
tema, a Sra. Dayse deu início à pauta da 3ª Reunião Ordinária. II. Pactuação: 1.
Cirurgias Eletivas: A Sra. Dayse informou que, tendo em vista que apenas 06
municípios apresentaram suas programações à Secretaria Executiva CIR-S, a
pactuação em relação aos municípios executores e da programação regional dos
recursos financeiros destinados pelo Ministério da Saúde às Cirurgias Eletivas, para o
ano de 2020, prevista para esta Ordinária, fica adiada. A pactuação deverá ocorrer na
próxima Plenária Ordinária. Sra. Dayse propôs levar o assunto à SAECA/SES, para
discutir a possibilidade de que os municípios que irão executar para eles próprios seus
recursos financeiros possam avançar de modo independente à programação dos
demais municípios em nível regional. 2. Indicadores de Pactuação tripartite e
bipartite/DIGISUS. Foi pactuado pelos gestores dos municípios de Cachoeiras de
Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Nova Friburgo, Petrópolis Santa
Maria Madalena e São José do Vale do Rio Preto, da Região Serrana, o compromisso
em torno das metas dos 23 indicadores 2020, correspondente à pactuação nacional, e
dos 11 indicadores de monitoramento pactuados em CIB, com formalização do
processo de pactuação mediante registro e validação no sistema oficial do Ministério
da Saúde, para posterior homologação pela SES/RJ e registro no FORMSUS. 3.
Matriz PRI. Foi pactuada a Matriz do Planejamento Regional Integrado, que
apresenta conteúdos relativos ao Planejamento Regional Integrado, a partir dos

problemas que foram priorizados e pactuados pela Região Serrana, de acordo com a
solicitação da Assessoria de Planejamento da SES/RJ. Sem nenhum outro assunto a
tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Jéssica Costa Lemos, Assistente da Secretaria
Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Rio de Janeiro, 19 de
março de 2020.
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