Assessoria Regionalização

ATA da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 29 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às 14 horas e 20 minutos,
deu- se início, na sede da Secretaria Executiva CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe
Friburguense nº 93, Centro – Nova Friburgo, através de videoconferência a 09°
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 dos Santos Aguiar (Representante de Nível Central Títular
SES/RJ), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S
SES/RJ), Sra. Claudia Bertolli Ormeli (Coordenarora do NDVS-Serrana SES/RJ),
Sra. Alcidéa Schuenck Guilande (Representante NDVS-Serrana SES/RJ), Luciane
Velasque (Escritório Operacional da Testagem RT- PCR - RJ/ Subsecretaria
Extraordinária de Assuntos Estratégicos de Covid- SES/RJ), Sra Sara Ferreira de
Almeida Gonçalves (Representante Superintendência de Educação Permanente em
Saúde SES/RJ), Leila Adesse (Coordenadora da Saúde das Mulheres/ Rede Cegonha
SES/RJ), Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional
COSEMS/RJ)Das Secretarias Municipais de Saúde: Camila Teixeira
(Representante SMS de Carmo), Sra. Kelly Queiroz (Suplente SMS de Cordeiro),
Eliane Moraes (Representante SMS de Guapimirim), Marlise Quintana Cerbino
Juliano (Suplente SMS de Macuco), Sra. Sueli Scotelaro Porto (Suplente SMS de
Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Títular SMS de Petrópolis), Sra. Denise Cristina
Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Rafaela Rampini (Títular SMS de
São José do Vale do Rio Preto), Patrícia Aragão (Suplente SMS de Teresópolis) e Sr.
Carlos Frederico de Freitas Lima (Representante SMS de Teresópolis - Médico do
Hospital São José da Oncologia). A Plenária contou com a presença da
representação da SES/RJ e de 08 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 02
Secretário(a)s de Saúde, 08 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem
representação as SMS de: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Duas
Barras, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de
Moraes. A Sra. Dayse Aguiar iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela
presença, considerando, em atenção à proposta da SE/CIR-Serrana para que a 10º
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. Apresentação: 1. Núcleo Estadual de Saúde para
Prevenção da Violência, Promoção da Cultura da paz e e Atenção à Saúde às
Vítimas de diversas formas de violência no Estado do Rio de Janeiro. Solicitado
pela Sra. Leila Adesse, da Área Técnica Estadual de Saúde das Mulheres/
Coordenação Estadual da Rede Cegonha. A Sra. Dayse explicou que na pauta há três
apresentações, e entre elas terá a apresentação de testagem RT- PCR, no qual suscita
um debate, sendo assim, pediu por gentileza aos apresentadores para que sejam
objetivos para que o colegiado possa abordar todos os pontos da pauta desta Plenária
de modo que os municípios se manifestem e possam tirar eventuais dúvidas de forma
adequada. Em seguida, a mesma passou a palavra a Dra. Leila Adesse, explicou que
este tema vem sendo trabalhado no Núcleo Estadual de Saúde para Prevenção às
Violências, e que há uma parceria da área técnica de Saúde das Mulheres com a Sr.
Fernanda Fialho, Coordenadora da área técnica de Saúde das Crianças, tendo em foco

a saúde das mulheres, crianças e adolescentes. A Sra. Leila informou, que o trabalho
que o Núcleo vem desenvolvendo se concentra em duas vertentes, a capacitação de
serviços e um trabalho em conjunto com os municípios para o diagnóstico situacional
da Rede de Atenção a essas pessoas (idosos, adolescentes...). A Sra. Leila apresentou,
o Mapeamento da Rede de Saúde e Intersetorial dos municípios com foco na Região
Serrana, enfatizando da importância dos municípios responderem ao formulário para
levantamento dos dados municipais , já enviado aos mesmos, que tem por objetivo,
conhecer a realidade do atendimento às pessoas em situação de violência nos
municípios com mais de 100 mil habitantes do Estado do RJ. Informou, também, que
o Núcleo teve a percepção de que deveria ter informações de todas as regiões, sendo
assim, a cada mês estão sendo realizadas reuniões regionais, tendo como metodologia
o diálogo e o estreitamento do conhecimento. conhecer mais a fundo. Ressaltou que o
resultado tem sido gratificante e que a região Serrana contou com a participação de 13
municípios, resposta considerada positiva. Desta forma, a finalidade desta
apresentação em Plenária da CIR- S, foi a de sensibilizar os gestores em relação à
abordagem à violência. Na reunião realizada com a região foram abordados as
necessidades apontadas por Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis para a
restruturação da Rede Atenção à Pessoas vítimas de violências nos referidos
municípios, no entando após a reunião houve uma conversa com Fabíola de Nova
Friburgo e Daniela de Petrópolis, no sentido de haver um resgate em Nova Friburgo
do Programa de Prevenção a Violência, com a recomposição da equipe, buscando
estabelecer uma rede de proteção e uma política de atenção a população de LGBT,
pois não há um atendimento específico. Foi destacada a necessidade de fortalecer
esse trabalho, promovendo a integração com a rede assistêncial, com a intenção de
ampliação nos outros municípios e reforço sobre a notificação. A Sra. Leila
aproveitou o ensejo para convidar a todos para estarem participando da reunião de
novembro e reforçou, que contará com participação das áreas técnicas, da Saúde da
Mulher, da Criança/ Adolescente, do Idoso. Em seguida, a Sra. Fabíola Heck,
Secretária municipal de Saúde de Petrópolis, informou que seu município mantém um
grupo que aborda a violência de uma forma geral e que, com a criação da sala lilás,
está sendo ampliada esta parceria e o número de atendimentos. Referiu que em
Petrópolis, ainda é necessário amadurecer a proposta de construção de linha de
cuidado. Em seguida, a Sra. Leila destacou a existência de um grupo de homens em
Duque de Caxias que trabalham com a prevenção de violências, contato que repassará
à Secretária Fabíola. Em Seguida Dra. Leila agradeceu a todos, a Sra. Dayse, também
agradeceu a participação da mesma e por partilhar as informações e apresentação,
com um tema relevante, reforçou que a Assessoria de Regionalização está ao dispor
no que for possível para ajudar. 2. Projeto Anjo Região Serrana Curso de
indicação de programa de navegação na região (SMS de Teresópolis). Solicitado
pela Secretário municipal de Teresópolis, o Sr. Antônio Henrique V. Rosa, através do
Ofício nº 408/2020. A Sra. Dayse apresentou e passou a palavra ao Dr.Carlos
Frederico de Freitas Lima, médico do Hospital Saõ José na assistência Oncológica.
Em seguida, Dr. Carlos agradeceu também pela participação e informou brevemente
sua trajetória, sendo médico cirurgião oncológico e responsável pelo serviço de
mastologia no Hospital São José, com atuação há 16 anos, e assim houve a
oportunidade de ser implantado um programa de navegação de pacientes para região
Serrana, no qual existe um apoio do laboratório Roche, que permite que esta ação
aconteça na SES/RJ. Desta forma, Dr. Carlos apresentou o Projeto para a região
Serrana, que tem por objetivo principal divulgar e propagar os fundamentos da
navegação de pacientes para profissionais de saúde envolvidos no diagnóstico e
tratamento de câncer de mama. A capacitação dos profissionais envolvidos de cada
município da região facilitará a implementação do PNP de forma perene e regular. O
Dr. Carlos apresentou, o público alvo, destacando que o curso visa oferecer
treinamento teórico para três turmas de 30 profissionais de saúde (médicos,
enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos) que apresentem: conselho de classe ativo;

dois anos de experiência; competência intermediária de Microsoft Office.
Considerando-se os 16 municípios, e 04 profissionais de cada, o curso será oferecido
nas dependências do Hospital São José e será composto de; treinamento teórico com
duração de 02 dias (16 horas). Serão abordados temas como atualização sobre o
câncer de mama, sistemas de saúde no Brasil e fundamentos na navegação de
pacientes oncológicos; será apresentada a proposta aos responsáveis pelas áreas das
respectivas secretarias de saúde, sendo sugerido um prazo para inscrição e seleção de
30 profissionais de saúde por grupo (total de 03 grupos de 30, totalizando 90
participantes) e montagem de cronograma de treinamento teórico para ocorrer uma
vez por mês, durante 02 dias, para cada grupo de profissionais. O Dr. Carlos
apresentou um panorama da região, sobre as taxas de incidência para os principais
tipos de câncer, registros de óbitos por câncer de mama em mulheres enfatizando
maior aumento no Estado do Rio de Janeiro, com a maior taxa de novos casos
estimados. Em seguida, a Sra. Solange,parabenizou o Dr. pela iniciativa e explicou
que diante do exposto pode haver uma integração com a Educação Permanente e APS,
e que o curso pode ser uma oportunidade dos municípios organizarem a linha de
cuidado da Saúde da Mulher inserida na oncologia. Por fim, o Dr. Carlos agradeceu a
atenção de todos e informou que a inteção era convidar a região para participar do
curso que será realizado no dia 13 de novembro de 2020. Solicitou que Patrícia
representante da SMS de Teresópolis fique responsável pela organização, incluindo o
espaço. A Sra. Patrícia representante de Teresópolis passará todas as informações e
cronograma do curso para a SE/CIR-S e a mesma ficará responsável por disparar o
convite com as informações pertinentes. 3. Apresentação de Testagem RT- PCR no
Estado do Rio de Janeiro. Solicitado pela Subsecretaria Extraordinária de Assuntos
Estratégicos de Covid-19 SES/RJ, A Sra. Dayse passou a Sra. Luciane Velasque,
representante da referida Subsecretaria. A mesma apresentou a ampliação de
testagem RT-PCR no Estado RJ no qual foi pactuado na 10º Plenária da CIR/RJ,
descrevendo brevemente a instalação do Escritório Operacional de testagem
composto por um grupo da SES/RJ, incluindo as áreas da APS, Planejamento,
Subsecretaria de Covid-19, SVS, COSEMS, Fundação Oswaldo Cruz e o MS. O
grupo vem se reunindo diariamente buscando soluções que permitam o avanço da
estratégai de ampliação da testagem, com reuniões diárias. O objetivo deste grupo, é
desenvolver o planejamento e logística para a distribuição destes testes, articulação no
que diz respeito à comunicação, monitoramento da cadeia e identificação dos
gargalos, capacidade de processamento de amostras. Abordou também, a Deliberação
CIB/RJ nº 6.276 de 15 de outubro de 2020 referente as Estratégia de Ampliação de
Testagem em cujo anexo segue Nota Técnica, que será publicada na próxima semana,
e que versa sobre a síndrome gripal e os contactantes. A Sra. Luciane destacou, a
respeito do link com o formulário para diagnóstico das estruturas municípais, que o
formulário traz perguntas específicamente sobre a rede atual de assistência para a
realização do teste RT- PCR, e a intenção e possibilidade de ampliação em cada
município. Havendo a possibilidade de ampliação, em quais unidades aconteceria,
qual o número de profissionais que precisam ser capacitados. Solicitou, portanto, o
preenchimento pelos municípios com prazo até 30/10, pois o Escritório precisa
organizar os dados e direcionar a cada necessidade, e é de suma importância a
colaboração de todos, em relação as respostas. Informou, também, sobre a elaboração
da cartilha para profissionais e usuários para que seja realizada a testagem de forma
efetiva. A Sra. Luciane destacou, sobre a doação realizada pela Fiocruz de 50
impressoras zebra, que imprime código de barras, para facilitar, haja vista que e um
dos grandes gargalos para a realização dos testes é a identificação das amostras. Está
sendo discutida, a necessidade ou não de que a região Serrana estabeleça um polo
regional para concentração das amostras, com busca diária dessas amosrtas na
perspectiva de redução do tempo do resultado. A Sra. Luciane, informou que a partir
da próxima semana a SES/RJ buscará novas parcerias, e destacou a necessidade de
que os municípios indiquem os responsáveis pelos seus pontos focais articulação

diária entre o Escritório Operacional e os municípios. Ressaltou a importância de uma
reunião dos municípios com as APS para que seja mais uma porta para a realização
destes testes RT-PCR. Outra questão a ser abordada é que ao ser ampliada essa
capacidade de testes, também aumentará os números de casos, desta forma, é
importante ques essas informações já circulem, o que não significará um agravamento
da epidemia e sim, um resultado da ampliação e melhoria da detecção dos casos. A
Sra. Luciane destacou que a região Serrana já entregava e retirava os kits no Lacen, e
assim continuará fazendo. Uma questão que vem sendo estudada, em relação a
possibilidade dos usuários terem acesso aos resultados de forma mais rápida, é o uso
do aplicatico Conecte SUS, interligado ao GAL, sendo uma possibilidade para
informação. O Escritório está em contato com os reponsáveis pelo aplicativo. Por fim,
a Sra. Luciane apresentou, a situação atual de testagem no Estado do RJ com foco na
região serrana, solicitando que os municípios que ainda não responderam ao
formulário de taxa de ocupação, que o façam o quanto antes para o fechamento da
semana. A Secretaria Executiva da CIR-S, enviará após esta Plenária aos municípios,
via e-mail , a apresentação realizada. II. Pactuação: 1. Ata da 09º Plenária
Ordinária da CIR-Serrana do ano de 2020. Foi pactuada a Ata da 09º Plenária
Ordinária da CIR- Serrana. O documento com a transcrição da reunião foi enviado,
previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIRSerrana, para apreciação.2. Ratificar Atas da 07º e 08º Reuniões Ordinárias da
CIR-Serrana do ano de 2020. Os documentos com as transcrições da 07° e 08º
reuniões foram enviados, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da
CIR-S, para apreciação. Em virtude de não haver quórum mínimo na reunião anterior,
foram aprovadas Ad R eferendun. Desta forma, a Sra. Dayse Aguiar solicitou um
manifesto dos gestores presentes, e sem nenhuma objeção as referidas Atas foram
ratificadas. 3. Ratificar Deliberação CIR- Serrana Ad Referendum de setembro de
2020. A Sra. Dayse explicou, que por falta de quórum na Plenária anterior, para
aprovação da proposta de pactuação, foi necessário aprovar Ad Referendum. Por este
motivo, seria necessário ratificar a Deliberação CIR-S nº 016, de 29 de setembro de
2020, que trata a alteração da representação no Grupo Condutor da Rede Cegonha da
Região Serrana. Sem nenhum tipo de questionamento, os gestores presentes
ratificaram a Deliberação apresentada. 4. Representantes GT Estadual de
Oftamologia. A Sra. Dayse reforçou, a solicitação da Superintendência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação (SAECA) SES/RJ. Trata-se da criação do Grupo
de Trabalho Estadual de Oftalmologia, para o qual a região Serrana deve indicar dois
representantes, um titular e um outro suplente para compor o referido GT. A Sra.
Dayse destacou, que o objetivo deste GT é discutir a linha de cuidado da Oftalmologia
no Estado do Rio de Janeiro, identificando seus vazios assistenciais e buscando
soluções entre os representes da gestão da SES/RJ e da gestão municipal. Em seguida
a Sra. Jéssica informou, que até a presente data a região não havia feito as indicações,
desta forma a Sra. Dayse solicitou aos municípios para que os mesmos se reúnam-se
da forma que julgarem necessária para que sejam feitas as respectivas indicações o
quanto antes. III. Informes: 1. Baixa Adesão dos Coordenadores municipais da
Comissão de Integração Ensino e Serviço CIES nas reuniões. A Sra. Eliane
Moraes representante suplente regional informou, brevemente sobre o papel da
Comissão de Integração Ensino e Serviço – CIES, destacando o importante trabalho
em andamento acerca da atualização da Matriz de ações regional para o
fortalecimento da Educação Permanente em Saúde, previstas para o ano de 2021. A
mesma explicou, que as reuniões estão ocorrendo através de vidoconferência tendo
em vista o cenário pandêmico atual, e ainda assim, os encontros tem sido esvaziados
com baixa participação dos coordenadores municipais. Desta forma, a Sra. Eliana
pediu o apoio dos gestores, reforçando a importância de fortalecer este espaço em
âmbito regional. Em seguida a Sra. Sara Ferreira da Superintedência de Educação
Permanente em Saúde SES/RJ explicou, sobre o importante apoio que a
Superintendência vem dando as regiões ao longo dos anos, sobretudo neste cenário

atual de Emergência em Saúde Pública, devido ao Coronavírus/COVID – 19.
Destacou também, os principais temas abordados neste ano de 2020. Foram
apresentadas as capacitações na região por quadrimestre, formulário Covid-19, que
trata da abordagem e ações de enfrentamento junto as equipes municipais de EPS,
dentre outras. Por fim, a Sra. Jéssica reforçou que foi elaborado na CIES-S em
parceria com a UNIFASE/Petrópolis, um formulário para diagnótico das necessidades
de EPS na região, para que se possa atualizar a Matriz de Ações regional que compõe
o Plano Estadual de EPS, que prevê a execução das ações para o ano de 2021. O
formulário foi enviado via e-mail aos municípios, e a Sra Sara reforçou que os
representantes da CIES, juntamente com seus gestores municipais, o respondam. 2.
Remanejamento de PPI – SMS de Paracambi e SMS Paraíba do Sul. Informe
solicitado pela SE/ CIR-Centro Sul, para ciência do município de Petrópolis sobre a
retirada do teto para procedimentos de Média Complexidade Hospitalar por
abrangência – leitos em Hospital dia, anteriormente realizados por Petrópolis, e que
serão remanejados para os municípios de Paracambi e Paraíba do Sul, solicitado pelos
mesmos através de Ofícios. A Sra. Fabíola Heck, pediu para que a SE/CIR-S
informasse após a esta Plenária os nºs dos Ofícios citados, para uma consulta. 3.
Agenda de Reuniões para discussão da Portaria nº 2405/2020 – População em
situação de Vulnerabilidade. A Sra. Dayse informou, que a Coordenação de
Políticas de Equidade e População Específica, solicitaram informe a todas as regiões
quanto à agenda de reuniões para a discussão da Portaria nº 2405/2020 publicada em
19/09/2020 pelo Ministério da Saúde, que institui incentivo financeiro federal de
custeio, em caráter excepcional, em parcela única, aos municípios e Distrito Federal
para o fortalecimento das equipes e serviços da APS no cuidado da população
específica. A mesma reforçou, que a reunião com a região Serrana acontecerá no dia
17/11/2020, e posteriomente será disponibilizado aos municípios o convite com o
horário, link da plataforma utilizada e informações necessárias. 4. Falta de
Medicamentos na Grade do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica – CEAF (SMS de Teresópolis). Solicitado pelo Secretário Municipal
de Saúde de Teresópolis, Sr. Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa, através do
Ofício nº 450/2020, a Sra. Patrícia Aragão representantes do município, informou
sobre a falta de medicamentos na Grade do Componente Especializado da Assistência
Famacêutica – CEAF, nos meses de setembro e outubro. A Sra. Fabiola Heck,
Secretária Municipal de Saúde de Petrópolis se manifestou e compartilhou que o seu
município também vem encontrando dificuldade para adiquirir os medicamentos nos
meses citados. Em seguida a Sra. Dayse questionou aos gestores presentes se esta
seria uma questão regional. Tratando-se de uma dificuldade de toda região, a mesma
propôs a elaboração de um Ofício assinado por todos, para que assim seja tramitado
para a área técnica com a manisfestação da região. A Sra. Sueli Porto, informou que
embora o problema não seja observado em seu município neste momento, apoia os
municípios para que seja feito um documento regional. Em seguida, a Sra. Solange
apoiadora do COSEMS sugeriu, que a Sra. Vânia Huguenin, gestora do município de
Cordeiro e também da Diretoria do COSEMS, e a Sra. Fabíola Heck gestora do
município de Petrópolis e representante regional, que levem este assunto á Diretoria
do COSEMS, para que seja discutido e a região ganhe mais força e posteriomente
uma possível solução. Desta forma, ficou acordado com os gestores presentes que será
enviado a SE/CRIR-S, o referido Ofício devidamente assinado pelos mesmos. A Sra.
Dayse explicou que o Ofício também seguirá o fluxo estabelecido, através do SEI,
para que a área técnica competente se pronuncie formalmente. 6. Informes Vigilância
(NDVS). A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDVS-Serrana, apresentou as
atualizações da Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, com foco no panorama da
Região Serrana, e o mapa de incidência acumulada de casos confirmados de COVID19 na região. Informou também sobre a incidência acumulada e letalidade por
COVID-19 na região, e a curva acumulada de monitoramento das taxas de
notificações e óbitos, por município na região Serrana. Em seguida, destacou o

cenário epidemiológico dos municípios de Nova Friburgo, Petrópolis e Cordeiro,
sobre a evolução dos casos confirmados por data do início de sintomas e evolução
óbitos confirmados por data do início dos sintomas. Reforçou, sobre a Nota Técnica
nº 31/2020, que estabelece orientações técnicas para ampliação da testagem RT- PCR
do Covid-19, a respectiva NT será atualizada em alguns dias, fez um breve informe
sobre a distribuição de kit de Swab e teste para Covid-19 realizados na região Serrana.
A mesma informou, sobre o teste rápido RT DPP Covid-19 IGM/IGG Bio –
Manguinhos. Trata-se da parceria da SES/RJ, COSEMS e FIOCRUZ, para ampliar o
acesso da população a testagem para o Covid-19, e acerca da Nota Técica SES/SVS
Nº 33/2020, Ofício Circular SES/SVS Nº 104/2020 que trata sobre o número de
leitores e número de caixas por município. Fez também menção a Portaria Nº 2624
GM/MS de 28 de setembro de 2020, que trata do incentivo de caráter excepcional
para execução de ações de Vigilância, alerta e resposta a emergência de Covid-19,
explicando que, embora não haja nenhum CIEVS da região contemplado, três Núcleos
Hospitalares de Vigilância Epidemiológica foram contemplados sendo um (1) no
município de Nova Friburgo e dois (2) no município de Petrópolis. Informou também
sobre o Monitoramento das Arboviróses, de acordo com os dados apresentados pelo
Sr.Mário Sérgio, Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da
SES/RJ, na 10º Reunião Ordinária da CIB/RJ e no GT VS. No que se refere ao
indicador de cobertura de visita domiciliar, destacou que o perfil apresentado na
última reunião se mantém, entretanto houve uma mudança nos números, os
municípios de Duas Barras e Trajano de Moraes conseguiram atingir a meta relativa
aos quatro ciclos e destacou que os municípios de Guapimirim, Macuco e Sumidouro
conseguiram atingir a meta relativa aos três ciclos, e estão próximos de atingi-la a
cobertura desejada. Entretanto, os onze municípios restantes provavelmente não terão
o mesmo êxito. Reforçou, também, lembretes apresentados no GT VS abordando a
entrega do Plano de Contingência às Arboviroses, vigência 2020-2022, cujo prazo foi
ampliado para 10/11/2020; reforçou os termos da Portaria MS/GM nº 2442 de 16 de
setembro de 2020, que trata sobre o repasse financeiro para a região Serrana segundo
o cumprimento das metas PQA- VS em 2019, descrevendo as respectivas ações. A
Sra. Claudia destacou sobre a cobertura vacinal da região Serrana, com foco na
cobertura vacinal acumulada por município,tendo em vista a baixa cobertura. Na
região somente dois municípios ( Cordeiro e Teresópolis) obtiveram salas de vacinas
transmitindo as informações do SI-PNI, e somente Teresópolis atingiu a cobertura
vacinal. Claudia informou contato com o município, para obter informações sobre
estratégias para que conseguisse alcançar a meta e reforçou que este tema voltará a
ser discutido no GT, considerando a fragilidade da região em relação a baixa
cobertura. Destacou que a região apresenta dificuldades no cumprimento de prazos
para o encerramento das investigações de 60 dias e que, esta situação vem persistindo;
e na questão das análises de água, também foi preocupante, pois a região sempre
obteve um perfil como modelo com indice alto dos municípios no que diz respeito às
metas, entretanto somente metade dos municípios as alcançaram nesta avaliação. A
Sra. Claudia informou, que não houve casos de malária na região, informou, também
sobre hanseníase e tuberculose, com baixa incidência, refoçou que a sífilis tem sido
um desafio onde a região não vem conseguindo avançar, desta forma estão sendo
avaliadas novas estratégias. A mesma, fez menções ao aumento de testagem para HIV
no qual treze dos dezesseis municípios consiguiram atingir a meta; e o preenchimento
no campo ocupação nos acidentes de trabalho, que precisa ser melhorado, mas a
região está avançando. Na questão da notificação da violência interpessoal e
autoprovocada houve um aumento de notificações nos municípios. Em seguida, a Sra.
Dayse Aguiar reiterou, que em relação ao cenário de Covid-19 quanto aos indicadores
no qual foram avaliados do PQA-VS, há preocupações, destacou que neste cenário
atual é de grande importância como tem sido destacados nas apresentações que são
realizadas pela VS e Subsecretaria de enfrentamento ao Covid-19, encontra se em
uma situação de estabilidade e uma situação de bandeira amarela em quase todo

estado do RJ, com exceção de duas regiões e dados muito dinâmicos com os
indicadores para calcular esse faseamento, mudam, podendo assim mudar e
havermudanças na configuração. Sobretudo, esta estabilidade no estado do RJ, ocorre
ainda de forma elevada de casos e óbitos, no entanto tendo os óbitos diminuidos,
tendo em vista uma melhora do manejo clínico da Covid-19, porém a mesma, alertou
para que os municíos se mantenham em estado de atenção absoluta para o
enfrentamento à pandemia, acrescentou ainda sobre a importância do aumento da
ampliação da testagem à população, como destacado na apresentação realizada pela
Sra. Luciane anteriormente na plenária e a suma importância do engajamentos dos
municípios nas ações voltadas neste objetivo. Por fim, a Sra. Kelly repreentante do
município de Cordeiro e suplente, aproveitou o ensejo dos informes e fez a inclusão,
solicitado pela Secretária Municipal de Saúde a Sra. Vânia Huguenin, no qual informa
a suspensão de exames realizados no CEDI CLIMAGEM em alguns municípios
referenciados da região para Cordeiro, por ser o município executor, devido a falta de
repasse do Cofinanciamento. A SMS oficializou a respectiva área técnica e aguarda o
retorno. Informou, também, acerca de leitos de UTI no município de Cordeiro, pois
até o momento não foram habilitados, tendo em vista que o município encontra-se em
40% de ocupação e para a referida habilitação são considerados a partir de 50% de
ocupação, a mesma reforçou que também foi oficalizado para SGAIS com vistas à
SAECA da SES/RJ. A Sra. Dayse orientou ao município, para que em um outro
momento encaminhe também um Ofício para SE/CIR, pois desta forma há como a
Assessoria de Regionalização obter informações com o número do Ofício e trazer
informações à Plenária e sugeriu aos mesmos para que se faça um acompanhamento
com a respectiva área responsável. 8. Informe COSEMS. A Sra. Solange Cirico
reforçou, sobre o encerramento da gestão e que até o dia 01/12/2020, os municípios
devem entregar o inventário patrimonial. Reforçou também, sobre os prazos para
homologação do 5º bimestre do SIOPS e publicação do Relatório Resumido de
Execução Orçamentária –RREO. Em seguida, informou que foi enviado aos
municípios via e-mail um documento orientador do CONASEMS sobre o
encerramento de gestão, reforçou ainda, com os gestores, representantes e suplentes
presentes, que em uma reunião com o CONASEMS pois compartilhado sobre uma
preocupação pela falta de uso das licenças do Zoom, por parte dos municípios, desta
forma, a Sra. Solange está em movimentação para marcar reuniões com as equipes
APS dos municípios que encontram dificuldade para o uso da plataforma, sendo assim
a mesma solicita aos municípios que tenham interesse, que convoquem a reunião e
façam o convite pelo Zoom e desta forma, serão orientados. Destacou, a Oficina que
foi realizada pelo COSEMS que versou sobre a capitação ponderada, a qual foi
prorrogada até dezembro/2020. Sobre o uso da Teleconsulta e sobre os indicadores de
saúde, foi enviado via e-mail aos municípios uma planilha, tanto da capitação com os
cadastros realizados, de cada município e que o CONASEMS, solicitou uma revisão
no e-SUS junto ao Ministério da Saúde. A Sra. Solange fez um alerta, em relação a
retomada das atividades de educação, as SMS devem ver em relação ao avanço nas
compras de EPIs e como as escolas estão se organizando. Em seguida, explicou
também sobre a necessidade de manter pra o ano de 2021 a integração durante a
pandemia entre as Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitárias. Por fim, alertou aos
gestores sobre preparar a Rede para receber os casos pós Covid-19, pois os pacientes
deverão receber um acompanhamento. 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 outubro de2020
Jéssica Costa Lemos
Assistente/SE-CIR-S
Dayse dos Santos Aguiar
Representante Titular de Nível Central SES/RJ

