Assessoria Regionalização

ATA da 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 16 dias do mês de dezembro 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 12°
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. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central
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), Sr. André Ramos
(Assessor, da Subesecretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos de CovidSES/RJ), Sra. Michelli Nadi (Técnica; Representante da Subsecretaria Etraordinária de
Assuntos Estratégicos de Covid- SES/R). Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa
(Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sra.
Vânia Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Eliane Moraes
(Representante SMS de Guapimirim), Sueli Porto (Splente SMS de Nova Friburgo),
Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Denise Cristina Kronemberg (Suplente SMS
de Petrópolis), Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro),
Antônio Henrique Vasconcellos Rosa (Titular SMS de Teresópolis), Patrícia Aragão
(Representante SMS de Teresópolis), Renata Azevedo (Representante SMS de
Teresópolis), Tayna Lívia do Nascimento (Representante SMS de Teresópolis) e
Michelle Machado Campos (Suplente SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou
com a presença da representação da SES/RJ e de 07 Secretarias Municipais de
Saúde, sendo 03 Secretário(a)s de Saúde, 08 Suplentes/Representantes Oficiais.
Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu,
Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São José do
Vale do Rio Preto e São Sebastião do Alto. 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 12º 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. Planilha de leitos
pactuada na CIB/RJ e Resolução SES/RJ nº 2192 de 03 de dezembro de 2020 para
finaciamento UTI Covid-19. Solicitado pela Subsecretaria de Enfrentamento à Covid19, o Sr. André Ramos, representante da Subsecretaria, informou que a apresentação é
da planilha de leitos pactuada na última reunião ordinária da CIB/RJ, realizada em
10/12/2020, considerando o que os gestores municipais informaram como
disponibilidade local para compor o Plano Estadual de enfrentamento ao
Coronavírus/Covid-19. Abordou também a Resolução SES/RJ nº 2192/2020, que
versa sobre o financiamento estadual para leitos UTI Covid-19, em caráter excepcional,
por 90 (noventa) dias, recursos a serem disponibilizados em parcela única, para todos
os municípios que integram o Estado do Rio de Janeiro e que possuem leitos ofertados

no Plano estadual supra citado. O Sr. André enfatizou que os leitos previstos no anexo
da referida Resolução, para fins do financiamento estadual deverão ser
disponibilizados e regulados pela Central Estadual de Regulação através da plataforma
SER e reiterou que este recurso financeiro é destinado ao custeio dos leitos UTI II
adulto –sindrome respiratória aguda grave (SRAG) – Covid-19 e leitos de suporte
ventilatório pulmonar. Só farão jus ao recebimento dos recursos previstos os
municípios que enviarem, por ofício, as solicitações. Em seguida a Sr. Michelli Nadi,
técnica da Subsecretaria de Covid-19, apresentou o panorama da região, informando a
distribuição de leitos e a situação da ocupação dos leitos, disponibilidade de leitos
segundo a pactuação na CIB/RJ e a relação de leitos para cada 10 mil habitantes. A
apresentação da Sra. Michelli incluiu as informações atualizadas dos municípios,
segundo estabelecimento de saúde, para fazer um check list com os municípios
presentes, confrontando as informações sobre quantitativo de leitos descritos no Plano
estadual e sua última atualização na CIB RJ. Após as manifestações da plenária,
ratificando ou retificando o seu quantitativo de leitos no Plano, o Sr. André fez os
devidos registros e informou que é de extrema importância esses ajustes neste
momento, tendo em vista o grave cenário epidemiológico, número de casos,
internações e óbitos, segundo a semana epidemiológica, as taxas de incidência, de
mortalidade e de letalidade, e as taxas de internação. O Sr. André destacou que a
Subsecretaria de Covid vem mantendo a parceria com a Assessoria da
Regionalização/SES e o COSEMS RJ para que, após a realização das reuniões
ordinárias das CIR das nove (9) regiões, com os devidas ajustes, os consolidará e,
respeitando todos os trâmites, levará à nova apreciação da CIB, com vistas à pactuação,
o que deverá ocorrer em reunião extraordinária do colegiado bipartite estadual. O Sr.
André abordou a solicitação de Nova Friburgo para ampliação de leitos no Hospital
Raul Sertã, totalizando cinquenta (50) leitos, mas, em visita ao hospital para avaliar as
condições dessa ampliação, as áreas técnicas da SES avaliaram que não seria possível.
Em seguida , a Sra. Suely Porto, representante de Nova Friburgo esclareceu que o
referido Ofício, enviado à CIB com esse pleito, foi uma solicitação do futuro Secretário
Municipal de Saúde ao atual Secretário e que a atual equipe técnica à frente do hodpital
não vislumbra, de fato, as condições para tal. Em seguida , a Sra Dayse fez uma
consideração, comentado sua supresa ao receber a referida solicitação na CIB, por
também acompanhar a região, como representante titular da SES na CIR, e
conhecendo as condições do Raul Sertã. Em seguida, a Sra. Fabiola Heck informou,
para conhecimento, que, em contato com a Coordenadora da CREG para informações
à respeito de como será a migração da regulação municipal dos leitos para a regulação
estadual, há a necessidade de algumas providências, que serão tomadas conjuntamente.
O Sr. Antônio Henrique Vasconcellos, Secretário de Teresópolis informou que seu
município recebeu cinco (5) aparelhos-respiradores através do Ministério da Saúde MS e o mesmo conseguiu também cinco (5) monitores e, considerando que o Hospital
São José tem uma ala toda montada disponível, está se tomando as medidas para
ampliação de mais cinco (5) leitos, que serão também ofertados à região. Sr. Antônio
reiterou que já existe uma equipe completa para a referida ampliação. A Sra. Dayse
orientou que o mesmo envie à SAECA/SES um ofício, solicitando a habilitação desses
leitos pelo MS. Por fim, o Sr. André disponibilizou o link para preenchimento do
FormSUS - Ocupação de Leitos Covid: https://forms.gle/PvnmVt8DY352mhRY7 e
contatos para envio de ofícios ou dúvidas/apoio: sec-covid19@saude.rj.gov.br,
andrepaesramos@gmail.com. Estas informações são necessárias para o censo diário de
leitos e cálculo das taxas de ocupação, para dimensionar a capacidade do sistema de
saúde assistir os pacientes que necessitam de internação. Disponibilizou, também, o
link para consulta às taxas de ocupação, a partir das informações diárias pelo Formsus,
atualizado semanalmente pela SUBCOVID: http://bit.ly/COVID_RJ, agradecendo a
todos e desejando Boas Festas. Em seguida, a Sra. Dayse Muller aproveitou o ensejo e
informou que, a pedido da Sra Dayse Aguiar ao Superintendente da SVEA/SES, Sr
Mário Sérgio, que, além da apresentação realizada na CIB, também fosse reforçada a

condução estadual do Plano de Imunização e panorama da organização das ações
estratégicas do Governo do Estado do RJ para a campanha de vacinação contra Covid19. A apresentação se baseou, inicialmente, em uma reunião realizada entre o Ministro
da Saúde e os governadores, onde foram tratados aspectos como a disponibilidade das
vacinas, o compromisso e a garantia para o início da campanha nacional. O MS teria
garantido um total de 300 milhões de doses de vacinas. Apesar das doses garantidas e
encomendas tecnológicas, a previsão de entrega é de 100 de milhões de doses de
vacinas para o 1º semestre/2021, mas foi atualizado, na presente data (16/12), um novo
cronograma e a previsão que, no 2º semestre/2021, haja a entrega de 160 milhões de
doses. Há, ainda, adesão ao Consórcio Covax/Facility (OMS) para aquisição de 42
milhões de doses de vacinas produzidas por nove (9) laboratórios participantes do
Consórcio e um memorando de entendimento e negociação com instituíções, que está
em andamento com a Pfizer e Butantan, para aquisição de vacinas, bem como um
cronograma de escalonamento de recebimento das doses. A campanha de vacinação
contra Covid-19, a pespectiva é que se inicie em março/2021 e será composta por
quatro (4) fases, obdecendo a critérios logísticos de recebimento e distribuição das
doses. A 1º fase prioriza os profissionais de saúde, a população idosa a partir de 75
anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e
população indígena; a 2º fase, inclui pessoas de 60 a 74 anos; a 3º prevê vacinação de
pessoas com comorbidade que apresentem maior chance de agravamento da doença; e a
4º fase, abrangerá professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do
sistema prisional e população privada de liberdade, somando um total de 3.564.025 de
pessoas vacinadas. Foi dado destaque ao alinhamento da SES à condução nacional da
estratégia de vacinação contra o COVID-19 , tendo como referência o Programa
Nacional de Imunizações – PNI, reafirmando-se os princípios do SUS. Sendo assim, a
SES alerta os municípios quanto à busca desarticulada por vacinas, recomendando que
a coesão neste momento permita o fortalecimento regional e qualifique a resposta à
emergência em saúde pública instalada. II. Pactuação: 1. Atas da 10ºe 11º Plenárias
Ordinárias da CIR-Serrana do ano de 2020. Não foi possível aprovação das Atas da
10º e 11º Plenárias Ordinárias. A Sra. Dayse solicitou que a Sra. Jéssica esclarecesse o
motivo e a mesma explicou que as Atas não foram enviadas pela SE/CIR-S em tempo
oportuno para apreciação. Os documentos serão submetidos à ratificação na próxima
reunião. .2. Solicitação de Habilitação (SMS de Teresópolis). Foi pactuada Ad
Referendum a solicitação de Habilitação de cinco (5) leitos de Unidade de Terapia
Intensiva adulto, para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. Perguntada pela Sra.
Dayse sobre esses leitos, a Sra. Patrícia Aragão, representante do município de
Teresópolis, informou que não são leitos para Covid-19 e que com esses 5 leitos o HCT
passará a contar com 10 leitos de UTI SUS. A Sra. Dayse Aguiar reforçou que a
solicitação de habilitação de leitos Covid-19 não exige pactuação no âmbito da CIR e
poderia ser um informe, para ciência de todos. 3. Solicitação de Habilitação (SMS de
Teresópolis). Foi pactuada Ad Referendum a solicitação de Habilitação de serviço de
Hemodinâmica a ser implantado no Hospital das Clínicas de Teresópolis. A Sra. Dayse
Aguiar questionou se o serviço vai compor a Rede de Assistência Cardiovascular,
perguntando à Sra. Patrícia se o pleito será para atendimento à região ou somente para
Teresópolis. A Sra. Patricia informou que será para a Região Serrana. Sem objeções, a
solicitação foi aprovada. 4. Solicitação de Habilitação (SMS de Teresópolis). Foi
pactuada Ad Referendum a solicitação de Habilitação do serviço de Assistência em Alta
Complexidade em Terapia Nutricional/Parenteral, para o Hospital São José de
Teresópolis. Não houve maiores discussões sobre esse ponto de pauta. III. Informes:
1. Credenciamento de Equipes e Serviços da Atenção Primária à Saúde (SMS de
Teresópolis). Informe solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis,
Sr. Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa, através do Ofício nº 511/2020, para
ciência do Colegiado sobre a solicitação de Credenciamento de três (3) equipes e
serviços da Atenção Primária à Saúde, junto ao Ministério da Saúde - ESF Caleme,
ESF Pimental e ESF Meudon III (Programa Saúde na Hora). A Secretaria Executiva da

CIR-S recebeu, via e-mail, o referido Ofício com o quantitativo. 2. Processo de
transição municipal 2020/2021. A Sra. Dayse Aguiar informou que esta solicitação de
pauta, feita pela Assessoria de Regionalização, tem por objetivo reforçar a importância
do processo de transição da gestão municipal do SUS. A Sra. Dayse reiterou a
preocupação da SES/RJ com esse período de transição e, principalmente, onde ainda
não se iniciou, pois, além dos problemas já conhecidos, neste momento há um
agravante, em virtude do cenário atual de Emergência em Saúde Pública devido ao
Coronavírus/ Covd-19. A Sra. Dayse externou a preocupação com os gestores que irão
assumir a titularidade das SMS, que vão precisar estar minimamente informados sobre
esta situação de emergência, pois será necessário tomar decisões rápidas, sem muito
tempo de se familiarizar-se com o assunto, enfatizando a preocupação por parte da
SES/RJ. A Sra. Dayse solicitou, gentilmente, em nome da SES/RJ, que os atuais
gestores e suas equipes técnicas das SMS colaborem com as novas equipes e reforçou,
também, a parceria do COSEMS, por meio da sua apoiadora regional, a Sra Solange.
Sra Dayse pediu, encarecidamente, que os atuais titulares busquem disponibilizar o
máximo de informações possível aos novos gestores e equipes que irão se formando, e
que também informem sobre a Comissão Intergestores Regional – CIR-Serrana e sobre
a Secretaria Executiva da CIR-S, a qual está na região, sendo um canal entre os
municípios e o Nível Central/SES/RJ. Que orientem, também, sobre os contatos
necessários para tratar dos assuntos relacionados ao SUS, principalmente para o
enfrentamento à Covid-19. 3. Remanejamento de PPI – SMS de Areal, SMS de
Comendador Levy Gasparian, SMS de Sapucaia e SMS de Três Rios. Informe
solicitado pela SE/CIR-Centro Sul, para ciência do município de Petrópolis sobre a
retiradado de teto financeiro para procedimentos de Média Complexidade Hospitalar
por Abrangência - leitos (Saúde Mental) em Hospital dia, anteriormente realizado por
Petrópolis e que serão remanejados para o município de Paraíba do Sul. Solicitado
através de Oficíos à Petrópolis, das SMS de Areal, Comendador Levy Gasparian,
Sapucaia e Três Rios. A Sra. Fabíola Heck, gestora do município de Petrópolis
informou ter ciência. 6. Informes Vigilância (NDVS). A Sra. Claudia Bertolli,
Coordenadora do NDVS-Serrana, informou sobre o monitoramento das arboviroses, de
acordo com os dados apresentados na última reunião ordinária. Comunicou que, tendo
em vista a instabilidade no SINAN e a necessidade de atualização, foi enviado aos
municípios um FormSUS a fim de obter tais informações. Sra Claudia enfatizou que o
cenário de arboviroses vem se mantendo estável. Apresentou o monitoramento de
casos de sarampo ocorridos (2019/2020 até a presente data) e o calendário com a
programação para 2021 do LIRAa, reforçando a Nota Informativa MS nº 13/202, que
orientou a suspensão do LIRAa e a Nota Informativa nº 8/2020 CGARB/
.DEIDT/SVS/MS, recomendando a flexibilizaçãoe/ou suspensão das visitas
domiciliares, com vistas à segurança dos agentes de controle de vetores e população.
Informou, também, sobre o indicador de cobertura de visita domiciliar, destacando que,
apesar das limitações, três municípios conseguiram alcançar a meta: Duas Barras,
Sumidouro e Trajano de Moraes, havendo a possibilidade de Guapimirim e Macuco
também atingirem. Reforçou que, no que se refere ao 6º 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 Sra. Claudia passou a
apresentar as atualizações sobre a Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, com foco na
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
reforçou a informação 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 de
contingência para vacinação contra o Covid-19 no Estado do RJ - 2020/2021 e definir
as estratégias. Por fim, destacou que os esclarecimentos feitos pela Sra. Dayse Muller,
no início da reunião, à Plenária, também estão contidos nesta apresentação e a mesma
será enviada, via e-mail, aos municípios, através da SE/CIR-S 8. Informe COSEMS.

A Sra. Solange Cirico fez um lembrete aos gestores municipais que estão saindo e/ou
para os que vão assumir a pasta, pois foi enviado ao COSEMS um Ofício do MS sobre
a falta de informações no banco de dados nos sistemas do SIM/SINAC/SINAN,
podendo ocasionar a suspensão de recursos da Vigilância em Saúde. O referido Ofício
foi encaminhado específicamente aos municípios com este problema. A mesma
reiterou que a SES/RJ já fez um treinamento de digitação com os municípios,
entretanto, o problema continua na região. Informou, ainda, que, em relação ao SIOPS
e ao DIGISUS, ainda há problemas para envio das informações dos
semestres/bimestres e, desta forma, o CONASEMS está negociando uma proposta de
prorrogação para os municípios que não conseguiram fazê-lo. E, por fim, em relação às
licenças do aplicativo Zoom, aos municípios onde haverá mudança dos titulares, o
COSEMS está solicitando que os atuais gestores acessem o site do CONASEMS, onde
há um e-mail de suporte (suporte@conasems.org.br), para que seja feito o
descadastramento do usuário atual, para cadastrar o novo usuário, que tomará posse em
01 de janeiro de 2021, dos seguintes municípios: Cantagalo, Cordeiro, Nova Friburgo,
Petrópolis, Teresópolis e Trajano de Moraes. A Sra. Dayse agradeceu a todos pela
oportunidade de partilhar experiências, desafios e saberes durante o ciclo de gestão que
se encerra, desejou um Natal de muita saúde e paz a todos e a seus familiares. 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, 16 de dezembro de 2020.
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