Assessoria Regionalização

ATA da 04ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 28 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 10 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 04° Reunião Ordinária da Comissão
Intergestores Regional da Região Serrana, contando com a presença dos membros da Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) – Sra. Dayse Santos de Aguiar (Representante de
Nível Central Títular SES/RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível
Central SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da Secretaria Executiva da CIRSerrana), 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/Serrana), Sra. Márcia Reis (Coordenadora das Centrais de Regulações/CREG’S SES/RJ),
Sra. Clarice Gdavelice (Representante da Gerência de Hepatites Virais SES/RJ), Rayane
(Apoiadora do Ministério da Saúde do Projeto Hepatites/SES/RJ), Sr. Carlos Augusto Fernandes
(Assistente da Gerência de Hepatites Virais SES/RJ), Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico
(Representante COSEMS), 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), Sra. Renata Carla Ferreira Ribeiro (Titular SMS de
Carmo), Marcus Delfraro (Titular SMS de Cordeiro), 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. Aloísio Barbosa S. Filho
(Titular SMS de Petrópolis), Sra. Fabíola Heck (Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Fátima
Cristina P. Coelho (Representate SMS de Petrópolis), Sra. Aline Gonçalves Maia (Suplente SMS
de Snata Maria Madalena), Sra. Rafaella Teixeira Rampini (Titular SMS de São José do Vale do
Rio Preto), Sra. Vanessa Lopes (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) e Patrícia Aragão (Representante SMS de Teresópolis). A Plenária
contou com a presença da representação da SES/RJ e de 12 Secretarias Municipais de Saúde,
sendo 08 Secretário(a)s de Saúde, 8 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem
representação as SMS de: Cantagalo, Duas Barras, Guapimirim e 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. Em seguida, desejou as boas vindas à Sra. Nathália Busch, Secretária
Executiva da CIR-Serrana em seu retorno da licença maternidade e agradeceu também à Sra.
Jéssica Lemos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, pelo auxilio e colaboração
com as atividades neste período . A mesma aproveitou para expressar alegria com o retorno da
Sra. Solange Cirico, recuperada após período de internação por COVID-19. Sra Solange agradeceu
e aproveitou para apresentar formalmente o Sr. Lucas Cabral, que a partir desta Plenária assume a
representação do Projeto Apoiadores Regionais do COSEMS em parceiria com a UFRJ. I.
Apresentação: 1. Regulação das internações por Covd-19: panorama regional. Solicitado pela
Assessoria de Regionalização e Superintendência de Regulação SES/RJ, a Sra. Dayse apresentou
a Sra. Márcia Reis, Coordenadora das Centrais Regionais de Regulação/ CREGS para a realização
da apresentação do Panorama Regional da Regulação das Internações por Covid-19 e destacou a
importância de maior diálogo entre os gestores e a área de regulação, que cumpre um papel
relevante na discussão e organização de Redes de Atenção à Saúde - RAS. A Sra. Márcia
agradeceu o convite e informou a importância de apresentar as informações sobre o processo de
regulação no Estado do RJ, especialmente em um momento de pandemia, onde se faz necessário

ter acesso a dados que contribuam para a tomada de decisões dos gestores e salientou a importância
de ampliação deste acesso. Considerando as semanas epidemiológicas, foi apresentado através de
dados e gráficos o cenário das solicitações de internação por Covid-19, por tipo de leito (UTI e
Enfermaria), no âmbito do Sistema Estadual de Regulação. A Sra. Márcia fez um recorte
específico sobre as solicitações da Região Serrana, onde observa-se que são menores as
solicitações para leitos de enfermaria em relação às solicitações para leitos de terapia intensiva,
que se mantém sempre em um mesmo padrão, sendo esta, uma característica do agravamento dos
casos na região. Sra. Márcia também informou que pacientes da Região Serrana que necessitam
de internação são também direcionados para unidades da Metropolitana I e, em algumas situações,
para o Médio Paraíba, mesmo após a ampliação de leitos que ocorreu com apoio da SES. Por este
motivo, ainda há necessidade de revisão da Rede de Atenção à Saúde na região. A Sra. Dayse
reiterou a importância de os leitos da região constarem no Sistema Estadual de Regulação - SER,
pois desta forma há possibilidade de observar a migração dos pacientes entre as regiões de saúde
e a capacidade da rede. A Sra. Márcia se colocou à disposição dos gestores e informou que a
responsável pela Central Regional de Regulação / CREG-Serrana, Sra. Michelli, também pode
auxiliar em questões mais específicas da região. A Secretaria Executiva da CIR- Serrana enviará
a apresentação, após a Plenária. II. Pactuação: .1. Ata da 3º Plenária Ordinária da CIRSerrana do ano de 2021. Foi pactuada a Ata da 3º 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 CIR-Serrana, para apreciação. 2. Dispensação de Medicamentos para
Hepatites Virais. Solicitado pela Gerência de Hepatites Virais SES/RJ. A Sra. Clarisse Gdavelice
representante da Gerência de Hepatites Virais SES/RJ, apresentou a proposta de pactuação da
dispensação dos medicamentos para Hepatites B e C, que deixarão de ser distribuídos pela Rio
Farmes e passarão a ser entregues aos municípios via CGA, como já acontece com os
medicamentos para tratamento do HIV. A área técnica da SES realizou discussões regionais no
âmbito dos grupos de trabalho da Vigilância em Saúde, para estruturação das propostas de
pactuação. A Sra. Clarisse reforçou que o fluxo para esta dispensação se dará através das farmácias
municipais, que farão as solicitações de reposição de estoque à SES RJ, que, por sua vez, enviará
ao Ministério da Saúde. A reposição será avaliada de acordo com o estoque detectado nos
relatórios do Sistema de Controle de Logística de Medicamentos para Hepatites Virais ( SICLOMHV) + 20%; o SCLOM-HV fará o cadastro do prescritor e do paciente no momento da solicitação
de dispensação do medicamento. Na região Serrana, a proposta de dispensação dos medicamentos
foi desenhada da seguinte forma: Cordeiro → Cantagalo, S.MªMadalena, S.S.do Alto, e Trajano
de Moraes; Guapimirim → Guapimirim; Nova Friburgo → Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu
e Duas Barras; Petrópolis → Petrópolis; Teresópolis → Carmo, S.J.do Vale do Rio Preto e
Sumidouro. A Sra. Nathália informou que, durante a reunião da Câmara Técnica da CIR, a Sra.
Claudia, representante do NDVS, expôs, a pedido do GT Vigilância, a proposta de pactuar o
atendimento aos pacientes nos municípios referendados à unidade dispensadora de medicamentos,
uma vez que estes polos devem manter profissional médico capacitado para tratamento e
acompanhamento dos casos de Hepatites Virais. A Sra. Dayse esclareceu que esta solicitação foge
ao escopo da pactuação proposta pela SES neste momento e que deve ser discutida e avaliada
previamente junto à área técnica da SES, sugerindo que a Secretaria Executiva da CIR-S
encaminhe a proposta do GT Vigilância à mesma, visando o seu aprofundamento e posterior
inserção na pauta da CIR, se for o caso. A Sra. Clarisse concordou com o encaminhamento e
reforçou que neste momento a prioridade seria a pactuação referente aos medicamentos, pois tratase de uma diretiva do Ministério da Saúde para operacionalizar a rede de dispensação de
medicamentos para Hepatites Virais. Desta forma foi realizada a pactuação da proposta
apresentada sem nenhua objeção dos gestores presentes. III. Informes: 1. Remanejamento de
PPI- SMS de Cordeiro. Informe solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de Cordeiro, Sr.
Marcus Delfraro. Trata-se da solicitação de remanejamento de procedimentos de PPI, pactuados
com os municípios de Cachoeiras de Macacu, Niterói, Nova Friburgo, Pretópolis e São Sebastião
do Alto, para o próprio teto fisico/financeiro do município de Cordeiro. A Sra. Nathália informou
que os documentos necessários para encaminhamento da solicitação à área técnica da SES foram
recebidos pela Secretaria Executiva e serão encaminhados para análise e pronunciamento da
SAECA, seguindo os fluxos vigentes para remanejamento de PPI. 2. Remanejamento PPI SMS
de Petrópolis. Solicitado pela SE/CIR-Baixada Litorânia, para ciência do município de Petrópolis
do aceite da SMS de Cabo Frio quanto a solicitação de remanejamento dos exames citopatológicos
do município de Petrópolis, anteriormente pactuado com o município do Rio de Janeiro. A Sra.
Dayse perguntou à representante do município de Petrópolis por que a escolha de Cabo Frio como
executor, na Baixada Litorânea. A Sra Fabiola Heck informou que a revisão da pactuação se fez

necessária considerando o volume de atendimentos/mês e que a proposta foi direcionada em
conjunto com a área técnica de Saúde da Mulher do município para o prestador com capacidade
de absorver a demanda de Petrópolis. 3. Dificuldade com a Regulação de Procedimentos PPISMS de Cachoeiras de Macacu. Informe solicitado pela SMS de Cachoeiras de Macacu, foi
apresentado pelo Sr. Ailson Campos, representante Suplente da SMS. O mesmo informou que o
município de Cachoeiras de Macacu vem enfrentanto diversas dificuldades com as Centrais
Municipais de Regulação dos municípios executores de seus procedimentos e atendimentos
ambulatoriais e gostaria de orientações e auxilio dos gestores para conseguir a regulação dos
pacientes. A Sra. Nathália informou que, durante a Câmara Técnica da CIR, sugeriu o
agendamento de uma reunião do GT de Planejamento ampliada às Centrais de Regulação dos
municípios para melhorar o entendimento dos processos de trabalho e a comunicação entre os
reguladores/municípios, considerando que houve mudanças na gestão municipal. A Sra. Dayse
concordou com o encaminhamento feito e a Secretaria Executiva da CIR fará o agendamento desta
reunião, que também contará com a participação do apoioador regional do COSEMS. O Sr.
Wueliton Pires, Secretário Municipal de Saúde de Bom Jardim, solicitou informações sobre como
obter o arquivo com a PPI do município atualizada. A Sra. Dayse orientou que o mesmo envie
um oficío com a solicitação à SE/CIR para que seja encaminhado à área técnica responsável.
8. Informes Vigilância (NDVS). A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDAVS-Serrana,
apresentou o cenário epidemiológico de arboviroses com foco na região Serrana, apresntou o
quadro da cobertura de visitas domiciliares em 2021 com meta de 04 ciclos mínimo de 80% de
imóveis visitados, e casos prováveis de dengue, chikungunya e zika em 2021, dados até a 15ª
semana epidemiológica. Em seguida, apresentou as atualizações da Covid-19 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, também, o mapa de
risco por município e a ocupação de leitos na Região Serrana. No que se refere a vacinação,
informou sobre o Plano de Operacionalização da vacinação contra Covid19, esclarecendo sobre
os objetivos da 2ª versão (01/04/2021) do Plano, informando também as doses da vacina contra o
Covid-19 recebidas do MS até 09/04/2021 e o total de doses distribuídas por região/município,
com foco na região Serrana, até 13/04/2021. Informou, ainda, sobre a situação do registro no
SIPNI da vacinação da Covid-19, por município da região Serrana, que é muito ruim, assim como
para as demais regiões/municípios do estado. Apresentou um quadro com todos os Ofícios sobre
vacinas contra a Covid-19 enviados aos municípios e uma atualização que versa sobre os grupos
prioritários no Estado do RJ para a 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Foi
apresentado o vacinômetro do Estado do RJ e, por fim, outros informes pertinentes: a) 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 DANT – 28 de abril, 15 h; b) Validação dos Usuários do SINAN em
15/04/2021: faltam validar: Bom Jardim, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco e
Santa Maria Madalena – e-mail enviado pelo NDAVS em 03 de março c) Nota Informativa
nº10/2021 CGZV/DEIDT/SVS/MS – institui recomendações sobre o critério de confirmação
clínico-epidemiológica para febre maculosa, a ser adotado de forma restrita em casos suspeitos
que evoluíram para óbito, em locais onde a LPI pertença a regiões de transmissão, respeitando a
definição de vínculo epidemiológico e na impossibilidade de realizar exames laboratoriais de
diagnóstico; d) Distribuição da segunda remessa de seringas e agulhas (informe em 19/04): São
Sebastião do Alto está com pendência para a retirada das unidades distribuídas em 17 de dezembro
de 2020; e) Ofício Circular SES/ SUBVS SEI nº 54 – distribuição de testes rápidos COVID-19
Biomanguinhos, preconiza as quantidades e o agendamento da retirada direto com o CGA; f) Nota
Técnica nº 272/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que orienta o uso da vacina antirrábica inativada
(liofilizada) RABIVAX-S da Serum Institute/ Índia; g) Reunião Virtual sobre “Arboviroses em
tempos de Pandemia, no estado do Rio de Janeiro”. Será realizada no dia 30 de abril de 2021, das
10h às 12h, Público Alvo: responsáveis técnicos pela vigilância epidemiológica, controle vetorial,
atenção primária a saúde e assistência. Ao ensejo da pauta da Vigilância, a Sra. Dayse aproveitou
para reforçar com os gestores que a Assessoria de Regionalização e a Secretaria Executiva da CIR
se esforçam para dar total apoio à logística de entrega de vacinas em qualquer momento que seja
solicitado, disponibilizando as informações com a maior brevidade possível, independente do dia
e da hora, inclusive domingos e feriados. Assim como todos os profissionais de saúde, tanto do
Estado quanto dos municípios, vem trabalhando incansavelmente em prol da entrega das vacinas.
A mesma disse que compartilha da ansiedade e do esgotamento dos profissionais, porém, na
entrega realizada em 25/04, ocorreu um episódio lamentável entre o representante de um
município e a farmacêutica da SES que acompanha as entregas na aeronave, fato constrangedor e

desrespeitoso, onde o servidor municipal se dirigiu de maneira grosseira e inaceitável à
farmacêutica. Fica o alerta aos gestores sobre a ética e o respeito que devem ser mantidos e
orientados aos servidores no cumprimento de sua missão, mesmo em situações que geram stress.
10. Informes COSEMS. O Sr. Lucas Cabral reiterou que o Sr. Manuel, Assessor Técnico do
COSEMS, está em contato com a Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos - SAFIE/SES e o Ministério da Saúde, para solucionar o problema do FormSUS,
tendo em vista o relato de alguns municípios da região que encontraram dificuldades no
preenchimento das informações relativas aos medicamentos do “kit intubação”. Em seguida,
reforçou com os gestores o prazo para a Programação Anual de Saúde (PAS) 2021 e o prazo para
a revisão do Plano Plurianual (PPA), que será até o dia 30/04/2021. Após leitura dos informes, a
Sra Solange Cirico aproveitou para se despedir e agradecer o apoio de todos durante o tempo em
que esteve como Apoiadora Regional e explicou que continuará no COSEMS desempenhando
outras funções. A Sra. Dayse agradeceu à Solange por toda a parceria e pela excelente relação
profissional e pessoal, constituida pelos mesmos objetivos em prol da região e do SUS. Desejou à
mesma muita saúde e sucesso nesta nova caminhada e aproveitou para desejar novamente as boas
vindas ao Sr. Lucas. Em seguida a Sra Dayse Muller, representante suplente da SES, Nathália e
Jéssica, da Secretaria Executiva da CIR, assim como os representantes e gestores presentes
utilizaram o espaço para agradecer e compartilhar a admiração e o respeito pela Sra. Solange. Por
fim, 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, Nathália Busch Bom,
Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Rio de Janeiro, 28 de abril
de 2021 ás16h:30 min.
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