Assessoria Regionalização

ATA da 06ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 23 dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 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 06° 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 Titular de Nível Central SES/RJ), Sr.
Leonardo Magalhães (Representante Suplente de Nível Central SES/RJ), Sra. Dayse dos Santos Aguiar
(Representante de Nivel Central SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIRSerrana),Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-Serrana), Sra. Claudia
Bertolli Ormelli (Coordenadora NDAVS-Serrana), Sra. Alcidéa Schuenck Guilande (Representante
NDAVS-Serrana). Do COSEMS/RJ: Lucas Cabral (Apoiador Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias
Municipais de Saúde: Sr. Wueliton Pires (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Marcus Delfraro (Titular SMS
de Cordeiro), Cleiton Cardoso (Representante SMS de Guapimirim), Sra. Walesca Ornellas (Suplente SMS
de Nova Friburgo),Sr. Aloisio Barbosa (Titular SMS de Petrópolis),Sra. Fabiola Heck (Suplente SMS de
Petrópolis), Sr. Gustavo Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Elis Regina da Costa
(Suplente SMS de São Sebastião do Alto), Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues (Suplente SMS de
Sumidouro),Sr. Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa (Titular SMS de Teresópolis),Sra. Ednéia
Martuchelli (Representante SMS de Teresópolis) e Sra. Patrícia Aragão (Representante SMS de
Teresópolis). A Plenária contou com a presença da representação da SES e de 09 Secretarias
Municipais de Saúde, sendo 05 Secretário (a)s de Saúde, 07 Suplentes/Representantes Oficiais.
Ficaram sem representação as SMS de Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Duas Barras,
Macuco, São José do Vale do Rio Preto, e Trajano Moraes. A Sra. Dayse Fernandes iniciou a reunião
saudando e agradecendo a todos pela participação na reunião, em seguida a Sra. Dayse Aguiar, aproveitou
para se despedir dos membros da CIR-Serrana, pois a partir desta reunião, a Sra. Dayse deixa a
representação de Nivel Central na Região. A mesma, agradeceu a todos pela parceiria em todos estes anos
em que esteve representante a Secretaria de Estado na Região Serrana, e desejou aos gestores boa sorte no
cumprimento de seus ofícios. Todos os presentes manifestaram seus agradecimentos à Sra. Dayse Aguiar
por todo empenho e dedicação com as demandas da Região. A Sra. Dayse Muller, informou que ocupará
a representação de nível central como titular e apresentou o Sr. Leonardo Magalhães da SGAIS/SES, como
representante suplente de Nível Central - SES. I. Pactuação: .1. Ata da 5º Plenária Ordinária da CIRSerrana do ano de 2021. Foi pactuada a Ata da 5º 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. Distribuição de vagas para o Curso Estimulação Precoce: Os
gestores pactuaram a indicação dos técnicos da Região Serrana, que irão participar do curso de estimulação
precoce que será ministrado na modalidade EAD nos meses de agosto e setembro em parceria com o
laboratório do Telessaúde da UERJ. A distribuição das vagas já sido definida através de uma pactuação
CIB, que teve como critério a distibuição de vagas para os municípios que possuem Centro Especializado
em Reabilitação e/ou Núcleo Ampliado de Saúde da Familia – NASF. A Região Serrana, foi contemplada
com 05 vagas, distribuídas aos municípios de Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo e Teresópolis, 1 vaga
cada e 02 vagas para o município de Petrópolis. 3. Solicitação de Habilitação UPA Itaipava – SMS de
Petrópolis. Solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, através do ofício n°. 614/2021,
apreciação do pleito de Habilitação da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Itaipava. A Sra. Nathália
explicou que este tipo de solicitação é analisada e encaminhada à CIB, pela Coordenação de Urgência e
Emergência/SGAIS. No entanto, há uma exigência de pactuação Regional por parte do Ministério da Saúde.

Sendo assim, a Secretarária Executiva da CIR, propõe a pactuação da Solicitação de Habilitação, para
envio e apreciação da área técnica competente da SES/RJ. Os gestores presentes concordaram com o
encaminhamento proposto e consideram a solicitação pactuada. II. Informes: 1. Informes Vigilância
(NDAVS). A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDAVS-Serrana, iniciou os informes da Vigilância
em Saúde, com a apresentação do Cenário de Arboviroses na região Serrana, dando ênfase na Cobertura de
Visitas Domiciliares no ano de 2021. A Sra. Dayse Muller reforçou que apesar de todos os esforços estarem
voltados para o controle da pandemia de COVID-19, as Secretarias Municipais de Saúde devem estar
atentas às ações de combate às arboviroses, principalmente Dengue, Zika e Chikungunya. Em seguida, foi
apresentado aos gestores o Cenário da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro com destaque para a Região
Serrana, trazendo a última versão disponível do Mapa de Risco da COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro
por Regiões de Saúde e a comparação dos casos e óbitos entre as regiões com destaque para os dados da
Região Serrana, como taxa de ocupação de leitos e testagem. Além destas informações, também foram
apresentados os dados da Campanha de Vacinação contra COVID-19. A Sra. Dayse Muller reforçou a
importância do registro dos dados da vacinação nos sistemas oficiais de informação. O Sr. Wueliton Pires,
Secretário Municipal de Saúde de Bom Jardim, informou que não consegue cadastrar no novo SIPNI, as
lactantes e, pergunta qual a orientação da área técnica; Se o registro deve ser lançado em outro grupo ou
deveriam aguardar atualização do sistema. A Sra. Dayse Muller tentou contato com a Gerência de
Imunização durante a reunião, mas não conseguiu uma resposta imediata. A mesma informou que enviará
uma resposta aos gestores após a plenária. Por fim, a Sra. Claudia informou sobre a realização de uma
Oficina Regiional online, com os municípios da Região Serrana, no dia 30 de junho de 09:00 às 13:00.
Pauta: Orientações quanto a Poliquimioterapia Unica – Alteração na terpêutica medicamentosa da
Hanseníase, que passa a vigorar a partir de 01° de julho para os novos casos notificados; Reforçou com os
gestores que o Núcleo necessita da atualização dos contatos dos técnicos de referência para VigiAr,
VigiSolo e VigiÁgua. 2. Comunicado AR/SECIR-S sobre os Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB/RJ. A Secretaria Executiva da CIR-S reforçou os principais informes de interesse
regional que foram apresentados durante a última Plenária da CIB/RJ e informou que encaminha aos
gestores, via e-mail, um comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que
ocorreram entre as reuniões da Comissão. A Sra. Nathália ressaltou que no mês de julho haverpa o retorno
das reuniões do Grupo Condutor da RUE/SAMU e também reforçou o informe CIB, sobre a Transferência
de recurso financeiro para as SMS que operacionalizam upas construídas e equipadas pela SES. São 25
Upas contempladas em 21 municípios (Região Serrana: Nova Friburgo, Petrópolis I e II e Teresópolis).
Ainda será publicada a deliberação CIB, com o detalhamento do fluxo para solicitação deste repasse. 3.
Informe COSEMS/RJ. O Sr. Lucas Cabral, Apoiador Regional do COSEMS, informou sobre a live que
será realizada pelo COSEMS no dia 02/07, sobre os Planos Municipais de Saúde, onde serão apresentadas
experiências dos municípios de Niterói -RJ e Juiz de Fora -MG. Em seguida, reforçou sobre o prazo de
incrições para o Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal do SUS, que será realizado na modalidade
EAD, com objetivo de ofertar aos gestores e suas equipes uma formação complementar sólida em um
ambiente moderno de aprendizazem; As incrições poderão ser feitas até 09/07/21 através de link já
disponibilizado aos gestores. O Sr. Lucas também falou sobre organização das oficinas com os
representantes “vices-regionais” do COSEMS RJ. Ao final da Reunião o Sr. Wueliton Pires, solicitou a
Secretara Executiva da CIR, o envio da publicação que altera a Estrutura da SES/RJ, devido às ultimas
mudancas ocorridas. Sr. Wueliton também registrou que está junto ao Secretário de Saúde de Teresópolis
o Sr. Antônio Henrique Vasconcellos, na representação regional dos SMS na diretoria do COSEMS e tem
feito contato com os gestores mais ausentes nas Plenárias com intuito de trazê-los aos espaços de discussão,
principalmente neste momento em que os gestores retomaram as reuniões com objetivo de reativar o
Consórcio Intermunicipal de Saúde o CIS-Serra. O Sr. Leonardo Magalhães parabenizou os gestores por
esta iniciativa e se colocou a disposição para contribuir com este processo.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, 23 de junho de 2021 ás15h:43 min.
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