Assessoria de Regionalização

ATA da 04ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 29 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 00 minutos, deuse início, na sede da Secretaria Executiva CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe
Friburguense nº 93, Centro – Nova Friburgo, através de videoconferência a 04°
Reunião Ordinária 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), Sra. Alcidéa Schuenck
Guilande (Representante NDVS-Serrana), Michele Pinto Nogueira (Coordenadora
Central Regional de Regulação CREG-Serrana),. Das Secretarias Municipais de
Saúde: Sra. Marcelly Tavares de Moraes (Suplente SMS Carmo), Sra. Vânia Lúcia
Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Renata Ribeiro (Representante SMS
Duas Barras), Sr. Rafael Tressi (Suplente SMS de Guapimirim), Sra. Sueli Scotelaro
Porto (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra. Denise Cristina Kronemberg (Suplente
SMS de Petrópolis), Sr. Carlos Alberto Pereira da Silva (Representante SMS
Petrópolis), Sra. Ana Déak (Representante de Petrópolis), Sra. Aline Gonçalves Maia
(Suplente SMS Santa Maria Madalena), Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos
(Suplente SMS Sumidouro). A Plenária contou com a presença da representação
da SES e de 08 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 01 Secretário de Saúde,
09 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom
Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, São
José do Vale do Rio Preto, Teresópolis e Trajano de Moraes. A Sra. Dayse Muller
iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela presença, considerando, em
atenção à proposta da SE/CIR-Serrana para que a 04º Reunião Ordinária fosse
realizada de modo virtual através de videoconferência, em virtude do cenário atual de
Emergência em Saúde Pública, devido ao Coronavírus/COVID – 19. I.Pauta: 1. Ata
da 03º Plenária Ordinária e da 01º Extraordinária da CIR-Serrana do ano de
2020. Foi pactuada a Ata da 03º Plenária Ordinária e da 01º Extraordinária CIRSerrana. O documento com a transcrição da reunião foi enviado, previamente, aos
gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR-Serrana para apreciação.
2. Indicadores de Pactuação tripartite e bipartite/DIGISUS. Considerando a
entrega após o prazo, estabelecido pela Assessoria de Planejamento da SES/RJ, foi
pactuado pelos gestores dos municípios de Bom Jardim, Guapimirim, Macuco, São
Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes, 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. II. Informes: 1. Hospital de Campanha em Nova Friburgo (SMS
Nova Friburgo): em atendimento à Por solicitação da SMS de Nova Friburgo, a Sra.
Jéssica informou que serão ofertados para o Hospital de Campanha situado no
município de Nova Friburgo, 100 leitos, sendo 80 leitos destinados para enfermaria e
20 leitos para UTI. A mesma informou que, foi enviado pela SE/CIR-S aos
municípios o Ofício circular SES/SUPAECA SEI nº 3 de 28 de abril de 2020,
referente ao cadastramento de Hospitais de Campanha para o enfrentamento do
Covid-19 no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e as orientações
pertinentes para o cadastramento. A Sra. Solange Cirico reforçou o disposto na
Deliberação CIB-RJ nº 6.159 de 27 de abril de 2020, enviada via e-mail aos
municípios, que versa sobre a regulação de leitos, para atendimento a pacientes
acometidos pelo Covid-19. A Sra. Dayse Aguiar ressaltou que no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro, todos os leitos a serem habilitados e/ou contratados para o fim
específico do atendimento a pacientes Covid-19, bem como leitos já existentes aptos a
receberem pacientes suspeitos e confirmados pelo Covid-19, apoiados pela SES ou
MS, nas redes municipal, estadual e federal, serão regulados exclusivamente pela
Central Estadual de Regulação via Sistema SER. Informou também a previsão de
inauguração do Hospital de Campanha no mês de maio/2020, com o objetivo de
atender a região. 2. Informes Vigilância em Saúde (NDVS). A Sra. Cláudia Bertolli
Coordenadora do NDVS-S informou sobre as atualizações do Covid-19 no Estado do
Rio de Janeiro, com foco no panorama da região Serrana, de acordo com os dados
disponibilizados diariamente pelo Boletim da SES/RJ. Destacou a redução percentual
de 50% observada sobre as visitas domiciliares de agentes de endemias nos
municípios, ressaltando seu impacto sobre a prevenção das arboviroses. Dessa forma,
foi recomendada a intensificação das ações de vigilância, visando à redução da
proliferação do Aedes aegypti tendo em vista a vulnerabilidade da região à presença
de chuvas fortes. A Sra. Claudia fez menção ao relatório parcial da 22º campanha de
vacinação de influenza, informando que a região Serrana de um modo geral atingiu a
meta tanto para idosos quanto para profissionais de Saúde, com exceção do município
de Teresópolis que apresentou cobertura vacinal inferior a 50% para o grupo de
profissionais de saúde embora tenha atingido a meta em idosos. Claudia informou que
a recomendação emitida através do ofício Conjunto nº 3\2020\CGDR\DCCI\SVS\MS,
de 01 de abril de 2020, para o diagnóstico da tuberculose durante a pandemia por
SARS-CoV-2 (COVID-19), com destaque à questão da biossegurança na
manipulação de amostras, tem sido tratada através de grupo regional operacionalizado
através do aplicativo Whatsapp sendo também discutidas orientações da SES sobre
atenção aos pacientes com tuberculose, incluindo cuidados e dispensação de
medicamentos no novo cenário. A Sra. Dayse Muller reforçou que as áreas técnicas
têm realizado recomendações específicas para o cenário da pandemia do Covid-19,
como ocorrido em relação à Aids, tuberculose e hanseníase. Em seguida a Sra. Aline
Maia representante da Secretaria de Santa Maria Madalena, questionou quanto à
possibilidade do município instituir critério sobre a utilização dos testes rápidos para
o monitoramento das pessoas com resultado positivo em testagem para COVID-19
nas farmácias. Solange informou que em conversa com o Grupo de Apoio, a
orientação é que o município entre em contato com as farmácias que estejam
realizando os testes rápidos para estreitar o diálogo e obter informações sobre as
pessoas que testaram positivo. E que, esses resultados dos testes rápidos não serão
contabilizados na notificação do município. A Sra. Dayse propôs levar o assunto à

SVS/SES, para discutir sobre a possibilidade da elaboração de uma Nota Técnica para
orientação sobre os fluxos aos municípios. Considerando a reunião realizada através
de videoconferência, a Sra. Dayse Muller no momento recorreu ao Sr. Mário Sérgio,
Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, para obter maiores
informações. A mesma deu um retorno aos presentes de que, a orientação neste
momento, é de que seja informado no E-SUS se foi realizada testagem rápida, mas
que o fechamento dos casos seja feito por análise da Vigilância Epidemiológica,
considerando que o teste rápido isoladamente não confirma, nem exclui o diagnóstico.
A Sra. Dayse reforçou que a SES se articulará para elaboração de nota aos
municípios. Não havendo mais pontos de informes da VS a tratar, a Sra. Jéssica
reforçou que os municípios devem encaminhar por e-mail ao gabinete da SGAIS, com
cópia a SE/CIR-S, ofício com indicação de um responsável por receber informações
da Central 160 (pontos focais aos municípios), pois trata-se de conduta pactuada na
04º Reunião Ordinária da CIB. A Sra. Dayse Aguiar reiterou a importância dos
pontos focais para o devido acompanhamento e providências necessárias junto a
munícipes dos diferentes municípios que têm buscado orientações e auxílio junto ao
Canal 160. Sra. Jessica informou, também, que os GTs da Região Serrana estão sendo
realizados por videoconferência e seguindo a agenda da CIR-S estabelecida
mensalmente. 3. Informe COSEMS. A Sra. Solange Cirico informou que a partir da
data de hoje (29/04) o CGA estará fazendo os agendamentos dos municípios por
telefone para o início da distribuição dos EPIs, a planilha com as informações e
quantitativo a serem disponibilizados já foi enviada à região, conforme pactuação em
CIB. Solange também ressaltou que houve um erro na somatória nas células da
planilha em Excel, e que, diante do ocorrido, faz-se necessário que os municípios
entrem em contato com o CGA para confirmar o quantitativo. A Sra. Dayse
esclareceu que a proposta de distribuição de EPI foi organizada pelo COSEMS e
aprovada pelo Estado. Em seguida, a Sra. Solange fez comentários sobre relato feito
pela Sra. Vânia Huguenin, Secretária de Cordeiro, a respeito de funcionários da
Petrobrás que, tendo recebido diagnóstico positivo para Covid-19, estão sendo
levados para isolamento em suas residências, não havendo contato com a gestão
municipal, para as devidas providências. A Sra. Vânia informou ter tomado todas as
medidas cabíveis através da Procuradoria Geral do Município. A Sra. Solange
informou que, enquanto apoiadora da Região Serrana, protocolou um pedido na
Ouvidoria Geral da Petrobrás e aguarda por respostas. A mesma destacou a
importância do trabalho com as barreiras sanitárias nos municípios. Sra. Solange
reforçou, também, a necessidade do registro e homologação dos dados no Sistema de
Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS, referente ao bimestre de
2020, atentando para que os municípios não percam o prazo final. Em seguida, a Sra.
Solange destacou a importância de que o planejamento seja valorizado ainda mais nos
municípios, com revisão diária das ações que estão sendo executadas, para que sejam
avaliadas e replanejadas. A Sra. Dayse Aguiar destacou a importância do
monitoramento das ações adotadas para enfrentamento da epidemia, uma vez que a
sua dinâmica nos diferentes territórios pode se reconfigurar e de maneira muito
rápida, assim como as orientações e conhecimentos produzidos sobre o vírus e o
manejo clínico da Covid-19. Isso vale para todo o sistema de saúde e não
exclusivamente para os serviços hospitalares de referência. É preciso reforçar o papel
da Atenção Primária no acompanhamento muito próximo de pessoas com indicação
de isolamento domiciliar, uma vez que tem sido observada a evolução muito rápida de
formas leves da doença para formas graves ou muito graves, com necessidade de
assistência de maior complexidade e terapias intensivas. Sra. Solange alertou aos

gestores para que os mesmos sejam cautelosos a respeito da comunicação, e orientou
que indiquem no máximo duas pessoas como responsáveis pelo canal de
comunicação, transmitindo as informações dos respectivos municípios. A Sra.
Solange reforçou que a Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica estejam
integradas à Atenção Básica, para que orientações antecedam a penalização dos
estabelecimentos e serviços que ainda se mantém em funcionamento. E por fim, a Sra.
Solange informou que a definição dos fluxos assistenciais e de Procedimentos
Operacionais Padrão - POPs deve ocorrer na Atenção Básica, e destacou que dará
todo suporte necessário aos municípios para esclarecimentos de dúvidas e orientações
para essa construção. Na sequência a Sra. Dayse Aguiar, reiterou que tais orientações
e medidas devem ser discutidas nos Gabinetes de Crise e fez um reforço aos
municípios que até a presente data não o instituíram. Destacou que o Gabinete de
Crise tem por objetivo centralizar as informações e decisões, diante do cenário de
Emergência em Saúde Pública devido à pandemia do Covid-19. Relembrou sobre o
envio feito pela Secretaria Executiva da CIR-S há semanas atrás aos municípios, de
“Roteiro para alinhamento dos municípios ao Plano de Resposta de Emergência ao
Coronavírus no Estado do Rio de Janeiro”, destacando de maneira sintética e objetiva
pontos essenciais ao planejamento municipal, sobretudo em relação a protocolos,
atualizações e definições de casos, medidas de Vigilância e fluxos assistenciais. 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, 29 de abril de 2020.
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