Assessoria Regionalização

ATA da 05ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 27 dias do mês de maio 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 05° 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 Fernandes (Representante Suplente de Nível Central SES/RJ), Sra.
Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana),Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-Serrana), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Coordenadora NDVS-Serrana), Sra.
Alcidéa Schuenck Guilande (Representante NDVS-Serrana),Michelli Nogueira (Coordenadora da Central
Regional de Regulação CREG-Serrana).Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Wueliton Pires
(Titular SMS de Bom Jardim),Sr. Ailson Campos Junior (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu),Sra.
Renata Ribeiro (Titular SMS de Carmo),Sr. Marcus Delfraro (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Erika
Cardoso (Suplente SMS de Duas Barras),Sr. Natalício Correia da Silva (Titular SMS de Guapimirim),Sr.
Cleiton Cardoso (Representante SMS de Guapimirim),Sr. Gustavo Manhães Silva (Titular SMS de Santa
Maria Madalena),Sra. Janaína Guzzo (Representante SMS de Santa Maria Madalena),Sra. Nicole Ribeiro
Lessa Cipriano (Titular SMS de Nova Friburgo),Sr. Aloisio Barbosa (Titular SMS de Petrópolis),Sra.
Fabiola Heck (Suplente SMS de Petrópolis),Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues (Suplente SMS de
Sumidouro),Sr. Antônio Henrique Vaconcellos da Rosa (Titular SMS de Teresópolis),Sra. Ednéia
Martuchelli (Representante SMS de Teresópolis).A Plenária contou com a presença da representação
da SES e de 11 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 08 Secretário (a)s de Saúde, 06
Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de Cantagalo, Macuco, São
José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto e Trajano Moraes.A Sra. Dayse Fernandes iniciou a
reunião saudando e agradecendo a todos pela participação na reunião, através de videoconferência.
Informou aos presentes que a Sra.Dayse Aguiar estava de férias e a Sra. Nathália justificou a pedido do
Sr. Lucas Cabral apoiador regional do COSEMS, sua ausência por problemas pessoais. I. Pactuação: .1.
Ata da 4º Plenária Ordinária da CIR-Serrana do ano de 2021.Foi pactuada a Ata da 4º 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.Habilitação
Central Municipal de Regulação – SMS de Nova Friburgo: Foi solicitado pela Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Friburgo, apreciação e pactuação do projeto de Habilitação da Central Municipal de
Regulação de Nova Friburgo para consultas e exames tipo I de acordo com os termos da Portaria GM/MS
n°. 1792 de 22 de agosto de 2012, que prevê incentivo financeiro de custeio às Centrais de Regulação
organizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. A Sra. Nicole Lessa, gestora do município
confirmou a necessidade de habilitação da referida Central, uma vez que, o serviço já encontra-se ativo. A
Sra. Nathália informou que os representantes da Central de Regulaçãi de Nova Friburgo estiveram
presentes na Câmara Técnica para apresentação deste projeto. No ambito da CIR, a pactuação regional
para este pleito, trata-se apenas de um fluxo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Sem nenhuma
objeçao a solicitação foi pactuada e será encaminhada para análise das áreas técnicas competentes da
SES/RJ. II. Informes:1.Informes Vigilância (NDAVS).A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do
NDAVS-Serrana, apresentou o cenário epidemiológico de arboviroses com foco na região Serrana. Em
seguida, falou sobre o Painel de Indicadores COVID-19 DO Estado do Rio de Janeiro, com ênfase no
Mapa de classificação de Risco e na taxa de ocupação de leitos dos municípios da Região Serrana. A sra.
Claudia falou sobre as campanhas de vacinação da COVID-189 e Influenza, reforçando os números
alcançados na regiao para ambas campanhas. Neste ponto, a Sra. Dayse Muller reforçou com os

presentes sobre a necessidade de alimentar corretamente os Sistemas Oficiais de Informação do Estado,
pois toda a informação consultada pelos órgãos de controle e divulgada pela mídia é extraída destes
sistemas. Atualmente no Estado do Rio de Janeiro há uma diferença entre os números reais da campanha
de vacinação contra COVID-19 e o registrado nos sistemas oficiais. Uma alternativa seria buscar em
outros setores ou em outras secretarias, profissionais que pudessem reforçar esta digitação. A Sra.
Claudia, prosseguiu reforçando informes sobre: 1.1 -Portaria nº 653 de 14 de maio de 2021 – restrição
excepcional e temporária de entrada de estrangeiros no país porconta de novas variantes de SARS-CoV-2,
identificadas no Reino Unido, África do Sul e Índia.1.2 - Envio do relatório do VIGIÁGUA anual no dia
10 de maio.1.3 - Boletim de esporotricose e alerta de febre maculosa brasileira no ERJ.1.4 - Solicitação
de envio do formulário de prestação de contas do 1º quadrimestre do controle de tabagismo até 31 de
maio.1.5 - Aprovação na ultima CIB da pactuação dos polos de unidades dispensadoras de medicamentos
de hepatites virais e, a áreatécnica ficou de avaliar as possíveis unidades de referencia para atendimento.2.
Remanejamento PPI SMS de Guapimirim.Informe solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de
Guapimirim, Sr. Natalicio Correa da Silva. Trata-se da solicitação de remanejamento de procedimentos
de PPI, pactuados com o municípiode Teresópolis, para o próprio teto fisico/financeiro do município de
Guapimirim. 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 o fluxo vigente para remanejamento de PPI.3.
Atendimento na Clínica Dr. Tannure em Petrópolis – (Solicitado pela SMS de Nova Friburgo).
Informe solicitado pela SMS Nova Friburgo.Trata-se das reclamações recebidas pelos pacientes, em
relação ao atendimento das recepcionistas da Clínica e da dificuldade em agendar exames pactuados com
o prestador. A Sra. Nathalia, informou que o assunto foi levado para a Câmara Técnica e para o GT
Planejamento, com pauta sobre regulação realizado em 26/05. Em ambas as ocasiões, os representantes
do setor de regulação da SMS de Nova Friburgo trataram diretamente com os representantes da SMS de
Petrópolis que farão uma reunião com o prestador para discutir as questões apresentadas e darão um
retorno. A Sra. Nathália aproveitou para informar aos gestores que a reunião sobre regulação foi
proveitosa e por solicitação dos técnicos municipais a agenda se manterá mensalmente. Um dos
encaminhamentos desta reunião, foi o envio dos nomes dos pacientes que estão aguardando em fila para
cirurgias oncológicas por e-mail, para secretaria executiva da CIR-S com cópia para a CREG/Serrana,
pois a representante da Central Regional de Regulação Sra. Michelli,acompanhará uma reunião realizada
entre a SMS de Teresópolis e o Prestador Hospital São José e levará as questões colocadas pelos técnicos
da região. Ao final da leitura dos informes o gestor da SMS de Bom Jardim, Sr. Wueliton Pires solicitou a
palavra para trazer ao conhecimento de todos um assunto que já vem sendo discutido entre os gestores,
que trata do envio à SES/SVS/RJ, da proposta de viabilizar a entrega de vacinas na Região Serrana por
via terrestre. Na ocasião da reunião, os técnicos responsaveis pela retirada das vacinas, estavam
aguardando a chegada da aeronave desde o inicio da manhã. Houve varias tentativas de pouso, sem
sucesso, pois não havia teto e o tempo estava instável na região. Os gestores afirmaram que a
instabilidade do clima na região para entregas via área é um fator a se considerar, principalmente porque
no periodo de inverno a visibilidade durante as manhãs fica comprometida por conta da neblina e da
cerração. Por fim, os gestores reforçaram que já houve uma entrega por via terrestre na região realizada
com êxito. A Sra. Dayse Muller, informou que acha pertinente a solicitação dos gestores e que ao final da
reunião iria remeter o assunto ao Subsecretário de Vigilância em Saúde para apreciação técnica da
viabilidade desta alteração no meio de transporte das vacinas, considerando que, os insumos necessitam
de condições específicas para serem transportados com segurança. A mesma pediu que, a Secretaria
Executiva da CIR, formalizasse a solicitação dos gestores e encaminhasse através da Assessoria de
Regionalização. 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, 27 de maio de 2021
ás15h:35 min.

_____________________
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_______________________
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