Assessoria Regionalização

ATA da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 25 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14 horas e 15 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 Muller Fernades (Representante de Nível Central Suplente
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),
Maria Gisele Ferreira (Coordenadora da RCPD/ SAECA SES/RJ), Sra Sara Ferreira
de Almeida Gonçalves (Representante Superintendência de Educação Permanente em
Saúde SES/RJ), Maria de Fátima (Representante Técnica da Assessoria de
Planejamento SES/RJ), Juliana Brito (Representante da Superintendência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação SES/RJ), Sr. Celso Vergne ( Representante
Coordenação de Equidade em Saúdede Populações Específicas),
Ednéa (
Telesaúde/RJ), Maykeline (Representante do Telesaúde/ RJ). Do COSEMS/RJ: Sra.
Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ) e Lucas Cabral (Projeto
Apoiadores COSEMS). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sra. Marcelly
Moraes (Suplente SMS de Carmo), Sra. Vânia Huguenin (Titular SMS de Cordeiro),
Sra. Luciana Deodato (Representante SMS de Duas Barras), Sra. Sueli Scotelaro
Porto (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de
Petrópolis), Sra. Denise Cristina Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sra.
Nanci Barilho (Representante SMS de Petrópolis), Sra. Ana Lúcia Bello (Suplente
SMS de Sumidouro), Ednéia Martuchelli (Representante SMS de Teresópolis) e Sra.
Michelli Machado (Suplente SMS de Trajano de Moraes). 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,
Macuco, Guapimirim, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e São José
do Vale do Rio Preto. 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 11º 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. Em seguida, a Sra. Dayse solicitou, por
gentileza, aos participantes com apresentações previstas, que atentassem ao tempo,
visando que toda a pauta pudesse ser abordada com o grau de profundidade
necessário. I.Apresentação: 1. Resultados da Pesquisa sobre a Estrutura do
Planejamento em Saúde. A Sra Dayse Muller informou, que esta solicitação foi
feita pela Assessoria de Planejamento em Saúde SES/RJ. Em Seguida, a Sra. Maria de
Fátima apresentou os resultados da pesquisa do Ciclo de Planejamento em Saúde, com
base em formulário Google Forms enviado aos municípios, que teve 100% de retorno
por parte da Região Serrana. A Sra. Fátima explicou, que o objetivo desta pesquisa
foi, realizar um breve diagnóstico acerca da estrutura do Planejamento em Saúde nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro; definir ações de apoio técnico, para a
realização dos ajustes necessários nos instrumentos de planejamento, em face da
pandemia da COVID-19; definir estratégias e cronograma, para dar continuidade as
ações de qualificação das equipes de planejamento municipais.A Sra. Fátima abordou
as seguintes questões do formulário: setor específico de planejamento nas SMS,

características do setor/área de planejamento dos municípios, os instrumentos de
planejamento elaborados em consonância com a PPA, LDO e LOA nos dois últimos
anos, elementos presentes na infraestrura/espaço à disposição do setor de
planejamento, áreas que integram o setor no processo de elaboração dos instrumentos
de planejamento, maiores dificuldades de elaboração por parte das equipes nos
últimos dois anos, instrumentos elaborados atendendo o prazo legal. Informou
também, quais as preferências de modalidade e carga horária para futuras capacitações
nas SMS, no que se refere aos Planos Municipais de Saúde e Programação Anuais de
Saúde, as temáticas consideradas prioritárias para as respectivas capacitações, e
também, para capacitações referentes ao RDQA e RAG. Em seguida, foram
apresentadas as respostas das SMS, em relação as, ações e desdobramentos
desenvolvidos pelo setor de planejamento relacionados à pandemia de Covid-19
(pesquisa), apresentação das ações Covid-19 no Conselho Municipal de Saúde,
demonstrando o desenvolvimento de várias ações com vistas à apresentação de contas
referente aos recursos Covid-19, e os principais pontos críticos que os municípios
enfrentam em relação à estruturação do setor de Planejamento. A Sra. Fátima
apresentou, um boletim elaborado pelo MS, com apoio do Planejamento/SES, que
informa o desenho dos instrumentos de gestão das regiões com foco na Serrana e
status DIGISUS Môdulo Planejamento - MP da região em relação à capacitação e
acesso ao sistema. Em seguida, foram informados, os próximos passos para 2020 e as
pespectivas para o ano de 2021 sendo: evento de acolhimento aos gestores municipais
– fevereiro/março, oficinas regionais dirigidas aos gestores, técnicos de planejamento
e conselheiros municipais para construção do Plano Regional Integrado e capacitação
sobre o Ciclo de Planejamento no SUS – abril a novembro e a retomada do projeto do
laboratório de inovação para a qualificação do processo de planejamento dos
municípios do ERJ. Por fim,a Sra. Fátima disponibilizou os contatos institucionais e
agradeceu pela atenção de todos. A apresentação suscitou dúvidas e questionamentos
dos municípios presentes, e as dúvidas foram devidamente respondidas pela Sra.
Fátima. A Secretaria Executiva da CIR-S, enviará após esta Plenária aos municípios
via e-mail a apresentação realizada. 2. Adesão do Estado do Rio de Janeiro à
Política Nacional de Saúde Integral da População LGBTI. A Sra. Dayse informou,
que este ponto foi solicitado pela Coordenação de Equidade em Saúde de Populações
Específicas, e em seguida, passou a palavra ao Sr. Celso Vergne. O Sr. Celso,
apresentou as Políticas Nacionais de Saúde LGBT, produzidas com o objetivo de
ordenar o sistema e direcionar ações que garantissem o pleno alcance das políticas do
Sistema Único de Saúde. O mesmo abordou também, as bases do movimento de
Reforma Sanitária Brasileira (RSB) inscritas na Constituição Federal de 1988, e
regulamentadas pelas leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90. Apresentou a Portaria nº
2.836/2011, que versa sobre a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays,
Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT). Em seguida, apresentou as competências
do estado e municípios , segundo os artigos 5º e 6º da Portaria, cabendo ao estado
identificar as necessidades em saúde da população LGBT, e construir o Plano
Estadual de Saúde Integral LGBTI, dentre outros. Em seguida, o Sr. Celso informou
sobre a Portaria MS nº 2803/2013 - que versa sobre o Processo Transexualizador,
redefine e amplia o processo no SUS , e prevê em suas diretrizes a integralidade da
atenção. Ressaltou que a linha de cuidado proposta é estruturada pelos componentes
da Atenção Primária e Atenção Especializada, enfatizando as pendências em relação à
APS como porta de entrada na redução de barreiras de acesso e referenciamento
regulado ao serviço de Atenção Especializada no Processo Transexualizador
(dependendo de pactuação em CIB/RJ). O Sr. Celso informou também, sobre as
ações prioritárias, dentre elas a de, construir o Plano Estadual de Saúde Integral
LGBTI, em seguida, informou a respeito do protocolo de atendimento à violência
entre LGBTI e os procedimentos a serem seguidos. Por fim, o Sr. Celso
disponibilizou aos presentes o telefone para contato da Coordenação de Equidade e
os e-mails dos representantes da referida Coordenação.. 3. Panorama da CIR

Serrana no período 2017 – 2020. Solicitado pela Assessoria de Regionalização, a
Sra. Jéssica apresentou, o panorama do funcionamento da CIR-S para o
acompanhamento das atividades dos últimos quatro (04) anos do período de 2017 à
2020, considerando o encerramento da gestão municipal. Na apresentação, foi
informada a composição da Comissão Intergestores Regional Serrana e a composição
das SMS enfatizando o período de início e encerramento dos gestores, a presença dos
mesmos nas Plenárias e de seus técnicos e coordenadores nos Grupos Condutores e
Grupos de Trabalho no período citado acima. Foram apresentadas também as
principais Deliberações da CIR-S regional sendo pontuadas ano a ano e informando as
pautas mais pertinentes discutidas nos GTs constituídos, sendo : Planejamento
Integrado; Rede Cegonha; Atenção Básica; Vigilância em Saúde; Urgência e
Emergência/ SAMU - RUE; Rede de Atenção Psicossocial – RAPS; Rede de
Cuidados à Pessoas com Deficiência – RCPD; Comissão de Integração Ensino e
Serviço - CIES e das Plenárias Ordinárias da região. Em seguida, a Sra. Jéssica
apresentou panorama referente aos recursos regionais, de acordo com Portarias
específicas, informando os valores depositados, municípios executores e saldo a saber:
Portaria

Valor depositado

Município Executor

Saldo

Port. GM/MS
N° 1903/2009 SE/CIR

R$ 20.000,000,00

Nova Friburgo

R$ 0, 00 (Recurso
executado – Aguardando
prestação de contas
SMSNF)

Resolução SES Nº
1765/2018
NDVS-S

R$ 60.000,00

Nova Friburgo

R$ 31.020,25 (Ultima
prestação de contas
SMSNF maio/2019)

Port. GM/MS
N°2.813/2008 EPS

R$ 170.749,38
(Mar/2009)

Teresópolis

R$ 284.336,88
(Ultima prestação de
contas jun/2014)

Port. GM/MS
N°2.953/2009 EPS

R$ 280.480,69
(Jun/2014)

Petrópolis

Port. GM/MS
N°4.033/2010 EPS

R$ 79.301,90
(Jun/2014)

Petrópolis

Port. GM/MS
N°2.200/2011 EPS

R$ 225.973,70
(Jun/2014)

Petrópolis

Valor total dos Recursos
alocados no município de
Petrópolis, com
atualização de juros
apresentada através de
extrato entregue pela
SMS em junho 2020.
R$ 629.356,25

Recursos de EPS, alocados em Petrópolis – Valor total repassado: R$ 585.756,36

A Secretaria Executiva da CIR-S, enviará após a esta Plenária aos municípios via email a apresentação realizada. 4.Plano Estadual da Rede de Cuidados à Pessoas com
Deficiência –RCPD no estado do Rio de Janeiro e o escalonamento dos pleitos em
âmbito estadual (COSEMS). Solicitado pelo COSEMS durante a 11º em 12/11/2020.
A Sra. Maria Gisele, Coordenadora da RCPD, SAECA/SES/RJ, deu inicío a
apresentação fazendo um breve resumo do processo, no qual foi solicitado as regiões
para a atualização/ elaboração dos Planos Regionais da RCPD. A região Serrana
elaborou o Plano regional em tempo muito abreviado, bem como outras regiões.
Houve pactuação em CIR e posteriormente, após consolidado das nove (09) regiões,
foi pactuado em CIB/RJ o produto final, compondo assim, o Plano Estadual da RCPD e
os escalonamentos dos pleitos. Em seguida o produto foi encaminhado ao MS para uma
primeira análise, aguardando a Deliberação CIB ser publicada. Desta forma, a Sra.
Giseli seguiu apresentando os critérios utilizados para escalonamento estadual
conforme solicitação e orientações da Área Técnica da Coordenação da Saúde da
Pessoa com Deficiência/DAET/SAES/MS, sendo eles: unidades com pleito em análise
pela Área Técnica/ MS; vazios assistênciais; propostas estruturadas para fluxo regional;
áreas de maior densidade populacional; propostas com mais modalidades,
especialmente com modalidade visual. A respectiva apresentação também, abordou a

atualização do escalonamento dos pleitos por blocos de custeios, ampliações,
equipamentos, construções e veículos, dos municípios das regiões em âmbito estadual.
A apresentação será eviada aos municípios via e-mail através da SE/CIR-S. II.
Pactuação: 1. Ata da 10º Plenária Ordinária da CIR-Serrana do ano de 2020. A
minuta da Ata será disponibilizada aos gestores pra apreciação e considerações, com
vistas a pactuação. Na ocasião a Sra. Dayse Muller informou que, tendo em vista o fato
de que a Secretária da CIR-S esteve envolvida em atividades e na articulação da
demanda do PAHI, visando um consolidado da região para o envio à Assessoria de
Regionalização, não foi possível o envio da Ata. Desta forma, Jéssica se desculpa pelo
ocorrido. A Sra. Dayse informou, que a intenção é de fechar o ano de 2020 com as atas
aprovadas. .2. Representantes GT Estadual de Oftalmologia. A Sra. Dayse Muller
informou, que foi solicitado pela SAECA/SES, a pactuação de dois representantes da
região para participar do GT Estadual. 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 representantes da gestão da Ses/RJ e gestão
municipal. A Secretaria Executiva da CIR –S encaminhou, previamente, a solicitação
aos gestores e representantes da Câmara Técnica. Os municípios de Petrópolis e
Cordeiro manifestaram interesse em indicar seus representantes. Desta forma, foi
pactuada a indicação dos representantes da Região Serrana para compor o Grupo de
Trabalho Estadual de Oftalmologia, sendo a Sra. Denise Kronemberg do município de
Petrópolis, como titular e a Sra. Kelly C. R.Craff de Queiroz do município de Cordeiro,
como suplente. 3. Alteração do representante regional do GC Saúde Mental. A Sra.
Jéssica informou, que após reunião do GC realizada em 24/11, foi definida pelo grupo
junto à apoiadora Regional a Sra. Luiza Andrade da Gerência de Saúde Mental SES/RJ,
que será mantido a Coordenadora titular a Sra. Neiva Maria Moutinho, representante do
município de Cachoeiras de Macacu , e esta alteração para suplencia será realizada em
janeiro, considerando o momento atual com a troca de gestão municipal 4. Matriz de
ações de Educação Permanente em Saúde 2020. A Sra. Jéssica, apresentou a Matriz
Regional de ações de Educação Permante em Saúde prevista para o ano de 2021,
elaborada pela CIES-Serrana e explicou que o grupo vem se reunindo periodicamente
para que esta atualização ocorresse em tempo oportuno. A mesma explicou, que as
reuniões estão ocorrendo através de videoconferência, e ainda assim, os encontros tem
sido esvaziados com baixa participação dos coordenadores municipais. As ações
previstas para 2020 não foram realizadas, tendo em vista, o cenário pandêmico atual,
desta forma, nessa atualização foram mantidas essas ações e foram realizadas
adequações, e após reunião da CIES com a participação da Área Técnica Saúde da
Mulher SES/RJ, foi definido que na ação descrita na Matiz que se refere a promover
curso de atualização em coleta de preventivo ginicológico, foi feita a inserção do DIU.
A região entende a necessidade desta ação, sendo inserida também uma nova ação, a de
promover curso de atualização para o manejo do pé diabético na APS, cuja necessidade
foi identificada a partir de um diagnóstico da região. Foi discutida também a alteração
da modalidade de algumas ações, de presencial para à distância/videoconferência,
tendo em vista o cenário adverso. A Sra. Sara Gonçalves, da Superintendência de
Educação Permanete da SES/RJ reiterou, que o projeto da nova ação será realizada e
posteriomente apresentada em Plenária para aprovação dos gestores. Aproveitou o
ensejo e reforçou a importância de fortalecer este espaço em âmbito regional e a suma
importância do apoio dos gestores. Considerando as questões apresentadas, os gestores
consideram pactuada a Matriz Regional de Ações de Educação Permanente em Saúde.
5. Pactuação do calendário de reuniões da CIR-S do ano de 2021. A Sra. Jéssica
informou, que foi enviado aos gestores previamente o calendário para apreciação dos
mesmos. Sem nenhuma objeção, foi pactuado o calendário de reuniões para o ano de
2021, pelos gestores presentes. III. Informes: 1. Suspensão de Exames realizados no
CEDI CLIMAGEM (SMS de Sumidouro). Informe solicitado pela Secretária
municipal de Saúde de Sumidouro, a Sra. Analú Araújo dias, através do Ofício nº
233/2020, para ciência do colegiado sobre a suspensão de exames. A Sra. Vânia

Huguenin, Secretária municipal de Saúde de Cordeiro explicou, que o último repasse
feito ao municipio foi em janeiro/2020, no qual o município também tinha um saldo
remanescente referente ao ano de 2019, e Cordeiro executou ultrapassando o saldo.
Desta forma, não seria possível manter a realização de exames aos municípios
referenciados sem o repasse do Cofinanciamento. Informou também, que conversou
com a diretoria do COSEMS. Em seguida a Sra. Ana Lúcia Belo, representante
suplente de Sumidouro, informou que seu município foi orientado a fazer um informe
na CIR-S, comunicando a suspensão dos exames pelo município executor, pelas
questões apresentadas acima. A Sra. Dayse informou, que em reunião de pauta no qual
se reunem as Subsecretarias e Áreas Técnicas da SES/R, foi questionado à SAECA
SES/RJ se havia previsão de retomada do Cofinanciamento, e a informação obtida foi a
de que, realmente o repasse foi suspenso em função do início da pandemia, não tendo
havido outro retorno por parte da SGAIS quanto à retomada. A Sra. Dayse informou
que será mantida a solicitação e articulação junto a Subsecretaria da SES/RJ para um
retorno a região o mais breve possível. 2. Habilitação de leitos UTI Covid-19 na
Região Serrana. A Sra. Dayse informou que este Informe foi solicitado pela
Assessoria de Regionalização, e o informe será feito por representante da SAECA. Em
seguida passou a palavra à Sra. Juliana Brito. A Sra. Juliana apresentou a atualização
da situação de habilitação de leitos UTI Covd-19 na região, enfatizando os municípios
que solicitaram a referida habilitação; informou que a SAECA já recebeu o Ofício do
município de Cordeiro solicitando a habilitação para dez (10) leitos, proposta
anteriormente negada, mas após o reenvio do Ofício, já assinado pelo atual Secretário
Estadual, será incluso no SAIPS pela SAECA para que ocorra a habilitação ainda para
o mês de novembro. Em seguida, informou que o município de Nova Friburgo já possui
dez (10) leitos no Hospital municipal Raul Sertã, porém houve solicitação de mais dez
(10) leitos. A príncípio esta proposta foi negada, sendo assim, a SAECA aguarda o
reenvio de um novo Ofício do município, caso ainda haja o interesse. Já no que se
refere ao município de Teresópolis, tanto do Hospital das Clínicas quanto do Hospital
São José, as propostas já foram inclusas no SAIPS para dar prosseguimanto ao
processo, e está aguardando análise do MS. Por fim, todas as propostas do município
de Petrópolis, sendo no Hospital Beneficiência Portuguesa dez (10) leitos, no Hospital
Alcides Carneiro sete (07) leitos adulto e quatro (04) pediátrico, no Hospital Nelson
Sairp, três (3) leitos adulto e no Nossa Senhora Aparecida, trinta e sete (37) leitos
adulto, as referidas propostas também já foram inseridas no SAIPS sendo
acompanhadas pela SAECA, e até a presente data o MS não realizou a análise. Em
seguida, a Sra. Sueli representante de Nova Friburgo informou, que o município já
reenviou o Ofício na data anterior a esta Plenária para SAECA solicitando a referida
habilitação para os dez (10) leitos. A Sra. Juliana aproveitou o ensejo para informar um
segundo e-mail da SAECA caso ocorra erro de comunicação com o anteriormente
divulgado, e solicitou aos municípios que enviem também para o novo informado. Por
fim, a Sra. Fabiola Heck, gestora do município de Petrópolis, agradeceu pelo incentivo
à esses leitos, pois desde o mês de agosto o município vem buscando auxílio para eses
leitos de UTI. 3. Oferta de curso em saúde cardiovascular para profissionais da
APS (médicos, enfermeiros e NASF), oferecido pelo Telesaúde RJ, adaptado para
a região. A Sra. Ednéia enfermeira e teleconsultora do Telesaúde e a Sra. Maykeline
também enfermeira e teleconsultura, apresentaram brevemente, o que é o Telesaúde.
Informaram que segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2012) as atividades do
Telesaúde para a Atenção Primária à Saúde são de apoio na pespectiva da educação
permanente tendo, portanto, como objetivo ampliar a autonomia e a capacidade
resolutiva de quem as solicita. Além disso devem ser baseadas na melhoria de
evidência científica disponível , adaptada para as realidades locais e seguindo os
princípios do SUS e da APS. Destacaram o fluxo das respectivas Teleconsultorias. Em
seguida informaram, sobre o curso de atualização em cuidado Integral à Saúde
cardiovascular para profissionais da APS que será realizado em 16/11 a 28/11, tendo
como objetivo do público alvo médicos enfermeiros e profissionais do NASF. Por fim,

a Sra. Maykeline disponibilizou o link do site, o telefone para contato e o link para as
incrições. 4. Solicitação de informações referentes aos Recursos Regionais do SUS.
A Sra. Dayse informou, aos presentes que o tema foi abordado na apresentação do
panorama da região nos últimos quatro anos, realizada pela Sra. Jéssica, nesta Plenária,
contemplando assim esta solicitação. Reforçou também, que, esta apresentação será
enviada pela SE/CIR via e-mail aos municípios. 5. Informes Vigilância (NDVS). A
Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDVS-Serrana informou, sobre o
Monitoramento das Arboviróses, de acordo com os dados apresentados realizado pelo
Sr. Mário Sérgio, Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da
SES/RJ, na 11º Reunião Ordinária da CIB/RJ e enfatizou que o quadro neste momento
está estável, não havendo o surto de arboviroses esperado. Apresentou os casos de
Sarampo ocorridos no início de 2020, e o resultado do LIRAa referente a outubro.
Informou também sobre, o indicador de cobertura de visita domiciliar, destacando que
três municípios conseguiram alcançar a meta sendo, Duas Barras, Sumidouro e Trajano
de Moraes, havendo a possibilidade de Guapimirim e Macuco também atingirem.
Reforcou que, no que se refere ao 5º ciclo, Santa Maria Madalena e Carmo
conseguiram resgatar parte de suas atividades com as visitas domiciliares. Em seguida,
informou sobre a campanha de multivacinação /2020. A região em relação a todas as
vacinas, obteve uma boa média, houve uma prorrogação da campanha até o dia 27/11
com prazo de inserção dos dados até 31/11. A Sra. Claudia informou, sobre 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. Destacou o aumento de casos em alguns municípios na região. A mesma
informou, sobre a criação de uma Câmara Técnica Assessora em Imunizações e
Doenças Transmissíveis que foi instituída em setembro/2020, tendo ocorrido reunião
do MS com a SES, para discutir a construção de um Plano Nacional de vacinação
contra o Covid-19 no Estado do RJ 2020/2021 e definir essas estratégicas. A Sra.
Cláudia informou sobre a reunião de preparo a vacinação contra o Covid-19 no Estado
do RJ 2020/2021. Foi apresentado um cronograma de cooperação técnica entre
Astrazeneca/ Oxford/FIOCRUZ onde constavam etapas de transferência tecnológica,
registro na ANVISA, envio de vacinas da Astrazeneca/ Oxford e produção de vacinas
pela FIOCRUZ. Destacou também que ações de monitoramento e rastreabilidade da
vacinação devem ocorrer. Foi lembrado aos municípios o impacto da chegada da
vacina contra o Covid-19, cabendo a eles na fase pre campanha revisar o levantamento
da estrutura de cadeia de rede de frio, avaliando a necessidade de adequações de suas
centrais e de salas de vacinas através da instalação de geradores, manutenção estrutural
e elétrica, informatização na rede de dados e computadores, disponibilidade de veículos
climatizados para a logística, recursos humanos, aquisição de equipamentos (câmaras,
freezer, bobinas de gelo), devido ao aumento do volume de imunobiológicos. Informou
também sobre a previsão de repasse de verbas pelo MS aos municípios com mais de
100.000 habitantes e lembrou da deliberação CIB que libera câmara fria aos municípios
menores. A Apresentação será enviada via e-mails aos municípios através da SE/CIRS. 8. Informe COSEMS. A Sra. Solange Cirico informou que seus informes e
Portarias publicadas no período, já foram enviados via e-mail e através do aplicativo
Whatsapp ao grupo da gestão e GTs para conhecimentos dos Secretários municipais de
Saúde e seus Técnicos da região. 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, 25 de novembro de 2020.
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