Assessoria Regionalização

ATA da 03ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 23 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, 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 03° 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 (Coordenadora do NDAVS), Sra. Alcidéa Schuenck Guilande
(Representante Técnica do NDAVS-Serrana SES/RJ), Michelli Pinto Nogueira (Coordenadora da
CREG), Sra. Adriana Justos (Representante da Superintedência de Educação Permanente à Saúde
SES/RJ), Sra. Mônica Clemente Machado ( Representante da Assessoria de Planejamento
SES/RJ), Sra. Claudia Lunardi (Representante da Supeintedência de Atenção Especializada,
Controle e Avaliação SES/RJ), Sra. Rebeca Cabral (Representante da Subsecretária de Gestão da
Atenção Integrada à Saúde SES/RJ) e Sra. Carolina Lazzarotto (Representante Superintendência
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos SES/RJ). Do COSEMS/RJ: Sr. Lucas Cabral
(Projeto Apoiadores COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Wuelliton Pires
(Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Alison Campos (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr.
Jéssica da Silva Santos Rocha (Representante SMS de Cantagalo), Marcus Delfraro (Titular SMS
de Cordeiro), Erika Cardoso (Suplente SMS de Duas Barras), Sr. Natalício Correia da Silva
(Titular SMS de Guapimirim), (Sr. Cleiton Cardoso (Suplente SMS de Guapimirim), Sr. José Luiz
Pereira de Souza Junior (Titular SMS de Macuco), Sra. Marlise Quintana Cerbino Juliano
(Suplente SMS de Macuco), Sra. Nicole Ribeiro Lessa Cipriano (Ttitular SMS de Nova Friburgo),
Sr. Ricardo Fazole (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sr. Felippe de Jesus Schenquel (
Representante de Nova Friburgo), Fabíola Heck (Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Denise
Kronemberg (Representate SMS de Petrópolis), Sra Maria Zenith Nunes de Carvalho
(Representante SMS de Petrópolis), Sr. Leonardo dos Santos Soares (Representante SMS de São
Sebastião do Alto), Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr.
Antônio Henrique Vasconcellos Rosa (Titular SMS de Teresópolis), Patrícia Aragão
(Representante SMS de Teresópolis) e Raquel Proença (Representante SMS de Teresópolis). A
Plenária contou com a presença da representação da SES/RJ e de 12 Secretarias Municipais
de Saúde, sendo 06 Secretário(a)s de Saúde, 14 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram
sem representação as SMS de: Carmo, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto,
Trajano de Moraes. A Sra. Dayse Aguiar iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela
participação na reunião, através de videoconferência, em virtude do cenário atual de Emergência
em Saúde Pública, devido ao Coronavírus/COVID – 19. I. Pactuação: .1. Ata da 1º e 2º
Plenárias Ordinárias da CIR-Serrana do ano de 2021. Foram pactuadas as Atas da 1º e 2º
Plenárias Ordinárias da CIR-Serrana. Os documentos com as transcrições das reuniões foram
enviados, previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR-Serrana,
para apreciação. 2. Indicadores de Pactuação Tripartite e Bipartite/DigiSUS
impreterivelmente em março/2021. Solicitado pela Assessoria de Planejamento/SES. Foi
pactuado entre os gestores da região Serrana o compromisso de alcançar as metas municipais dos
indicadores tripartite de 2021 e dos onze (11) indicadores bipartite pactuados em CIB/RJ, com
formalização da pactuação das metas dos indicadores tripartite mediante registro e validação no
DIGISUS para posterior homologação pela SES/RJ, após aprovação pelo Conselho Municipal de
Saúde e da pactuação das metas dos indicadores bipartite mediante registro no FORMSUS. Na

ocasião, a Sra. Mônica Clemente, da Assessoria de Planejamento SES/RJ, informou que foi
relizada a Oficina Regional para debate dos indicadores bi e tripartite de 2021 e para a definição
das respectivas metas dos municípios da região, e que foi muito esclarecedora e proveitosa, com
a participação dos técnicos municipais. A Sra. Jéssica informou que os municípios enviaram à
Secretaria Executiva da CIR-S os ofícios com as referidas metas/indicadores, devidamente
assinados pelos gestores. Por fim, a Sra. Mõnica disponiblizou aos presentes seus contatos, para
sanar eventuais dúvidas dos municípios. 3. Execuções de Ações de Educação Regionais e Curso
de Gestão de Projetos. Solicitado pela Superintendência de Eduacação Permanente em Saúde
SES/RJ, a Sra Dayse Aguiar, apresentou a Sra. Adriana Justo, representante da SUPEP/SES/RJ e
em seguida passou a palavra a mesma. A Sra. Adriana apresentou brevimente o papel da
Superintendência, que é promover a Educação Permanete em Saúde no Estado, a fim de qualificar
os profissionais e os processos de trabalho no SUS, por meio de apoio de ações regionais, e
reforçou a importância da Educação em Saúde, objetivando a melhoria na atenção a saúde. A
apresentação abordou o Plano Estadual de Educação Permanente EPS 2019 – 2023, o
monitoramento do Plano EPS 2020 com foco na Região Serrana. Em seguida, a Sra. Adriana
explicou sobre o curso de Gestão de Projetos em Educação Permanente em Saúde, seus objetivos
e orientações para a realização dos eventos virtuais, ofertado às 09 regiões, em parceiria SES/RJ/
e ECG/TCE, no qual três (3) profissionais de cada região deverão participar. Em seguida, a Sra.
Dayse aproveitou o ensejo para reforçar a oportunidade deste curso à região e o papel relevante e
estratégico da Educação em Saúde, pois, por vezes, mais que o desejável, muitas ações planejadas
acabam não se realizando, não sendo percebida pelos gestores a grande importância das ações em
Educação em Saúde, em relação aos processos de trabalho, na organização da assistência, da
qualidade da assistência à população e todas as instâncias de prestações de serviços à saúde, desde
a Atenção Primária até a Atenção Especializada. A Sra. Jéssica Lemos, assistente da SE/CIR-S
informou que os representantes da CIES-Serrana e SE-CIR-S se articularam e, em conjunto,
selecionaram a ação de capacitação em regulação, constante no Plano EPS de 2021. Informou,
também, os nomes dos três (3) técnicos indicados pelos mesmos para realizar o curso de gestão de
projetos, a saber; Sra. Fernanda Maia de Carvalho Frade, representante da SMS de Cachoeiras de
Macacu; Sra. Fabíola Heck, representante da SMS de Petrópolis e a Sra. Luciana Ferreira Martins,
representante da SMS de São José do Vale do Rio Preto. Em seguida, a Sra. Zenith, representante
da CIES-S e da SMS de Petrópolis explicou que os recursos para Educação Permanente estão
alocados em Petrópolis desde o ano de 2016 e que há uma dificuldade muito grande em relação às
licitações com as Instituições, para execução dos projetos que constam no Plano EPS Regional,
sendo prorrogada a realização de seis (6) cursos. No entanto, a mesma compartilhou a informação
de que, neste momento, uma Intituição se colocou à disposição para realiza-los em 2021, através
das plataformas virtuais, considerando o cenário da pandemia. A Sra Zenith informou que esse
tema será discutido na próxima reunião da CIES-Serrana. Por fim, a Sra Dayse perguntou aos
gestores se desejavam se manifestar sobre o assunto e que colocassem suas dúvidas e/ou
considerações, nos termos apresentados e anteriormente já discutidos pelos técnicos municpais,
e, sem nenhuma objeção, foi pactuada a ação regional de capacitação em regulação que será o
projeto desenvolvido e os três (3) técnicos indicados.II. Informes: 1. Leitos destinados a
SRAG/COVID-19. Informe solicitado pela Subsecretaria de Gestão Integrada à Saúde –
SGAIS/SES, a Sra. Rebeca Cabral, representante da referida área técnica, reforçou, junto aos
municípios, a Deliberação CIB nº 6324 de 11 de fevereiro de 2021, que versa sobre a pactuação
do envio da taxa de ocupação dos leitos Covid-19 de Enfermaria e UTI por todos os municípios
do estado do Rio de Janeiro, sendo de suma importância a atualização diária, que deve ser
preenchida através do formulário https://forms.gle/PvnmVt8DY352mhRY7 disponibilizado aos
mesmos. Destacou que muitos municípios não estão realizando a referida atualização e informou,
também, sobre as Resoluções que regulamentam o cofinanciamento estadual para os leitos Covid19. O cofinanciamento se aplica a todos os leitos pactuados no Plano de Contingência Estadual e
devem estar disponiveis no Sistema Estadual de Regulação –SER, mas nem todos os leitos estão
disponíveis no SER. A mesma reforçou que este informe tem por objetivo solicitar aos gestores
para que os ajustes sejam feitos o quanto antes, para que os leitos contidos no Plano estejam no
SER. E, por fim, fez o informe no que se refere ao Chamamento Público nº 4, publicado em Diário
Oficial do Estado – DOERJ, em 18 de março de 2021, que tem por objetivo a ampliação de leitos
SRAG/Covid-19, trezentos (300) leitos (100 UTI e 200 clínicos) para seviços de saúde tanto da
capital como do interior, consideranrando o cenário atual de Emergência em Saúde Pública. A Sra.
Dayse reforçou que, no que se refere ao Chamamento Público, é para os serviços privados,
cabendo ao gestor do território fazer esta intermediação, conversar, apresentar o edital, para que
assim, possa haver a manifestação de interesse em responder ao edital e prestar serviços ao SUS.

Sra Dayse Aguiar acrescentou que tem sido reiterado nas reuniões e pelos grupos das CIR que as
taxas de ocupação são fundamentais para o acompanhamento e monitoramento dos indicadores e
atualização do mapa de risco para municípios/regiões do estado em relação à pandemia. A Sra.
Rebeca se colocou à disposição dos presentes para dirimir eventuais dúvidas. 2. Cirurgias
Eletivas. Informe solicitado pela Sra. Claudia Lunardi, Superintendente da Superintendência da
Atenção Especializada, Controle e Aaliação –SAECA/SES, que informou que o intuito é orientar
à respeito das cirurgias Eletivas e que já foi envido ao Ministério da Saúde - MS a proposta de
programação para o rol de procedimentos e alocação de recursos para as regiões, conforme a
pactuação na CIB/RJ. Sra. Claudia solicitou que os municípios da Serrana organizem as suas
demandas e dúvidas com relação a esse assunto e as encaminhem à SAECA, para que a
Superintendência possa organizar a sua cooperação. 3. Calendário de Treinamento. Informe
solicitado pela SAECA, ainda a propósito das cirurgias eletivas, a Sra. Claudia informou que está
sendo oferecido aos municípios executores um treinamento virtual, para que não seja perdido o
recurso, pois é necessária familiaridade com a sistemática e os modos de faturamento requeridos
na portaria ministerial. A Sra. Claudia se colocou à disposição dos municípios. 4. Informe 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 132 de 02 de março de 2021, no qual informa
a falta de medicamentos na Grade do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
nos meses de fevereiro e março/2021. A Sra. Patrícia Aragão, representante do município de
Teresópolis informou, que o Ofício já foi enviado também à área técnica da SES, a SAFIE, no
entantato, as dificuldades permanecem em relação aos medicamentos em questão e com isso a
judicialização tem aumentado, ocorrendo o sequestro de verbas do município. Desta forma, o
Secretrário vem solicitando o ponto de pauta CIR para constar em Ata. A Sra. Dayse Aguiar
convidou a Sra. Carolina Lazzarotto, Superintendente da Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos SES/RJ, para maiores esclaecimentos, considerando a solicitação deste informe estar
sendo feita de forma permanente para constar nas pautas das plenárias CIR-S. A Sra. Carolina
informou que o referido Ofício já foi respondido através de Processo SEI, com vistas ao município,
com esclarecimentos para cada medicamento listado e que a resposta já chegou ao gestor. A
mesma explicou que há medicamentos que são adiquiridos pelo Ministério da Saúde e estão em
falta. No ano de 2020 houve problemas de abastecimento e a SES tem feito esforços para
equacionamento, tendo havido melhora em 2021, apesar do problema não ter sido completamente
solucionado. A Superintendente informa que no dia 22/03, um dia anterior a esta Plenária, houve
uma reunião com a diretora do Departamento de Assistência Farmacêutica do MS, para tratar da
falta de medicamentos. Informou, também, que a SAFIE tem mantido a interlocução com o
COSEMS RJ sobre o problema, especialmente a judicialização. A Sra. Carolina agradeceu a
oportunidade para tais esclarecimentos e se colocou à disposição para eventuais dúvidas. Por fim,
a Sra. Dayse ponderou que, diante dos esclarecimentos da área técnica e dos fatos, não há
justificativa para solicitação de pauta todos os meses, a não ser que seja uma outra demanda e
perguntou ao município de Teresópolis se está de acordo. O mesmo respondeu que está de acordo
com a ponderação. 5. Informe do Projeto Técnico do CAPS i (SMS de Nova Friburgo).
Informe solicitado pela Câmara Técnica, após apresentação realizada para ciência do Colegiado.
O Sr. Felippe, Gerente de Saúde Mental do município de Nova Friburgo, informou que há um
projeto em andamento referente à habilitação da unidade do CAPSi, o projeto foi apresentado na
3º Plenária da Câmara Técnica. O mesmo informou que o município de Nova Friburgo possui três
(3) unidades de CAPS, sendo CAPS 2, CAPSi, CAPS Ad, no entanto somente o CAPS 2
habilitado. Desta forma, a ajuda do cofinanciamento é imprescindivel ao município, para que
assim sejam mantidos e desenvolvidos os trabalhos. Em seguida, a Sra. Maria Luiza Andrade, da
Gerência de Saúde Mental da SES/RJ e apoiadora regional Serrana, aproveitou o ensejo e explicou
que o referido CAPSi já funciona, após pactuação em 2012 e posterior repactuação na CIB/RJ, em
2014. Sendo assim, precisa de um processo para entrar no SAIPS para ser habilitado, uma vez que
esta habilitação é realizada pelo MS e o Estado entra com o cofinanciamento. O município está
solicitando à inclusão de habilitação neste momento, por estar observando as exigências de equipe
mínima. A área técnica da SES/RJ já realizou a visita técnica e relatório com aprovação do pleito.
6. Portaria GM/MS nº 3641 de 21 de dezembro de 2021 (SMS de Petrópolis). Solicitado pelo
Secretário do município de Petrópolis, Sr. Aloisio Barbosa S. Filho, através do Ofício nº 296 de
17 de março de 2021, informe para ciência da região referente a Portria GM/MS nº 3641 de 21 de
dezembro de 2020. A Sra. Denise Kronemberg, representante de Petrópolis, informou que o
objetivo é ofertar para os demais municípios da região e até mesmo para outra região
procedimentos referentes aos anexos relacionados na referida portaria. A mesma disse que

manteve entendimento com a Sra. Claudia Lunardi, Superintendente da SAECA/SES e com a
Clínica de Olhos Dr. Tannure, em Petrópolis, sobre a oferta de procedimentos do respectivo
estabelecimento à região. A SMS de Petrópolis recebeu do prestador a oferta de seis (6)
procedimentos de oftalmologia. A Sra. Denise disponibilizou seus contatos aos gestores, caso haja
interesse e sugeriu que os mesmos consultem a Portaria GM/MS nº 3641. A Sra. Dayse explicou
que o primeiro passo é este, a informação sobre a possibilidade de oferta a outros municípios, a
partir de uma estimativa do quantitativo a ser ofertado por município da Região Serrana. A Sra.
Claudia Lunardi reiterou que, diante o exposto, deverá haver uma pactuação na CIR e a elaboração
de um contrato com o prestador, com as metas relativas a cada procedimento e cada município
demandante. A Sra. Dayse informou que o próximo passo é a elaboração de uma programação da
oferta para os municípios que tenham o interesse, para que sejam estabelecidos os quantitativos
dos procedimentos e a formalização da prestação dos serviços. Sem objeções, pelos presentes, a
reunião prosseguiu para o próximo ponto de pauta. 7. Migração dos medicamentos para
Hepatites Virais para o Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. Solicitado
pelo GT de Vigilância em Saúde, a Sra Claudia Bertolli, Coordenadora do NDAVS informou, que
foi discutida, tanto no GT VS de fevereiro quanto na Câmara Técnica ampliada à VS, a migração
dos medicamentos para hepatites virais para o Componente Estratégico da Assistência
Farmacêutica. É previsto que os medicamentos para Hepatites B e C deixem de ser distribuídos
pelo Rio Farmes, passando a ser liberados pela área técnica para entrega aos municípios via
Central Geral de Armazenamento – CGA/SES, como já acontece com os de HIV-AIDS. Desta
forma, estão sendo definidas quais serão as Unidades Dispensadoras desses medicamentos na
região, bem como os municípios que serão atendidos por estas unidades. Propõe-se a pactuação
do uso do Sistema de Logística de Medicamentos para Hepatites Virais (SICLOM-HV) para
gestão clínica e logística relacionada à assistência farmacêutica em todas as unidades com
dispensação dos medicamentos para tratamento das Hepatites Virais que compõem ou passarão a
compor a rede de cuidados às Hepatites Virais; Informou, ainda, que a área técnica da SES
responsável solicitou que haja um tempo maior para discussão e definições nas regiões,
encaminhando-se a pactuação regional para o mês de abril/2021. 8. Informes Vigilância (NDVS).
A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDAVS-Serrana, apresentou as atualizações da Covid19 no Estado do Rio de Janeiro, com o mapa de incidência acumulada de casos confirmados de
COVID-19 na região e o painel de indicadores Covid-19 do Estado do RJ. A apresentação
abordou, as medidas de distanciamento social seletivo 2 (amarelo), ampliadao 1 adaptado (laranja)
e ampliado 2 (vermelho). Apresentou também o mapa de risco por município e o acompanhamento
de número de testes realizados no Estado do RJ. No que se refere a vacinação, informou sobre o
Plano de Contingência para vacinação contra Covid19, esclarecendo sobre os objetivos da 2ª
versão do Plano, informando também as doses da vacina contra o Covid-19 recebidas do MS até
02/03/2021 e o total de doses distribuídas por região, com foco na região Serrana, até 03/03/2021.
Foi apresentado o vacinômetro do Estado do RJ e, por fim, informes pertinentes: 1° Encontro de
Vigilância e Promoção da Saúde 2021 - planejamento e execução dos recursos repassados em
Cofinanciamento pela Secretaria de Estado de Saúde e elaboração dos planos municipais de
enfrentamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis – DANT, transferido de dia 25 de março
para 28 de abril; Comunicado que, em relação ao TR COVID-19 IgM/IgG - Bio-Manguinhos Teste Rápido para triagem qualitativa para detecção de anticorpos para vírus SARS-CoV-2 (sem
leitor), o agendamento para a retirada dos testes deverá ser realizado diretamente na Central Geral
de Abastecimento - CGA, através dos telefones: 21 2628-7972 ou 21 2628-0161. Por fim, foi
reforçada a necessidade de retorno quanto ao formulário para o levantamento dos entraves/
dificuldades para a notificação no e-SUS dos suspeitos de COVID, disponível no link:
https://form.jotform.com/210056105785653 , enviado em 04 de março, considerando que não
houve envio por nenhum dos municípios da Região Serrana. 9. Representante Regional
CT/CIB/RJ. O Sr. Lucas Cabral, representante do projeto Apoiadores do COSEMS, informou
que é de suma importância que haja a indicação, junto ao COSEMS, do representante regional das
SMS nas reuniões de Câmara Técnica da CIB/RJ. 10. Informes COSEMS. O Sr. Lucas Cabral,
ainda representando a Sra. Solange Cirico, apoiadora regional do COSEMS, destacou que os
municípios precisam se atentar à Portaria GM/MS Nº 373, de 2 de março de 2021, sobre
autorização (e não mais habilitação) de leitos de UTI Covid-19. Permanece o fluxo de envio da
solicitação através de oficio à SAECA/SES. Reforçou, também, sobre a atualização diariamente
da taxa de ocupação de leitos. Há municípios que não estão informando. Também lembrou que
este ano é ano das conferências municipais de saúde e o Manual sobre o assunto foi enviado a
todos. Reforçou em relação aos municípios com pendências no CNES. A base de janeiro precisa
ser atualizada na base de fevereiro (sem INE na base do CNES = 03 unidades de Nova Friburgo).

Reforçou o Curso de aperfeiçoamento de gerencia UBS, data final 31/03. Foi enviado no grupo
através do aplicativo Whatsapp o link. Reiterou a necessidade de observar o fluxo para solicitação
de vaga de UTI Covid-19 na regulação. O Sr. Lucas reforçou que é preciso lançar as aplicações
de doses das vacinas no sistema de informação apropriado – o SIPNI e a baixa cobertura pelo não
lançamento vai prejudicar o indicador de desempenho do município (importante por conta do
Previne Brasil). E por fim, informou os respectivos prazos para as seguintes providências: até
30/03RREO 1º Bimestre de 2021; RAG de 2020, RAG ao CMS e ao Tribunal de Contas e enviar
e homologar 1 bimestre do SIOPS. Em seguida o Sr. . Leonardo Soares representante SMS de São
Sebastião do Alto, aproveitou o esnsejo dos informes para dar ciência ao Colegiado que o
município incluiu cinco (5) leitos de UTI Covid-19 no Plano de Contingência Estadual e que os
documentos necessários foram enviados às respectivas àreas técnicas responsáveis da SES, desta
forma a atualização será realizada na próxima Plenária Ordinária da CIB/RJ. Em seguida, a Sra.
Dayse agradeceu a participação de todos e a colaboração das áreas técnicas da SES/RJ presentes.
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, 23 de
março de 2021.
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