Assessoria Regionalização

ATA da 07ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 29 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 10 minutos, deu- se início,
através de videoconferência a 07° 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), Sra. Nathália Busch
Bom (Secretária Executiva da CIR- Serrana),Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva
da CIR-Serrana), Sra. Alcidéa Schuenck Guilande (Técnica NDAVS-Serrana) e Sr. Valter Almeida
(Gerente de Imunização SES/RJ). Do COSEMS/RJ: Lucas Cabral (Apoiador Regional COSEMS/RJ). Das
Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Wueliton Pires (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Ailson Campos
Junior (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr. Naziano de Carvalho Azevedo (Titular SMS de Carmo), Sr.
Marcus Delfraro (Titular SMSde Cordeiro), Cleiton Cardoso (Representante SMS de Guapimirim), Sr. José
Luis Pereira de Souza Junior (Titular SMS de Macuco), Sra. Marlise Quintana Cerbino Juliano (Suplente SMS de
Macuco), Sra. Walesca Ornellas (Suplente SMSde Nova Friburgo),Sr. Aloisio Barbosa (Titular SMS de
Petrópolis),Sra. Fabiola Heck (Suplente SMS de Petrópolis), Sr. Luis Gustavo Manhães Silva (Titular SMS
de Santa Maria Madalena), Sra. Elis Regina da Costa(Suplente SMS de São Sebastião do Alto), Sra. Nicoly
Teixeira Viana (Suplente SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos da
Rosa (Titular SMS de Teresópolis) e Sra. Michelli Machado Campos (Suplente SMS de Trajano de
Moraes). A Plenária contou com a presença da representação da SES e de 13 Secretarias Municipais
de Saúde, sendo 07 Secretário (a)s de Saúde, 08 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem
representação as SMS de Cantagalo, Duas Barras e Sumidouro. A Sra. Dayse Fernandes iniciou a reunião
saudando e agradecendo a todos pela participação na reunião. I. Apresentação: 1. Distribuição de Vacinas
COVID-19 para os municípios do Estado do Rio de Janeiro: O Sr.Valter Almeida, Gerente de
Imunização da SES/RJ, participou da Plenária à pedido dos Secretários Municipais de Saúde, para atendelos em questionamentos relacionados à Campanha de Imunização contra COVID-19 no Estado do Rio de
Janeiro. O sr. Valter iniciou sua apresentação, sobre o Panorama das Ações de Imunização contra a COVID19 no ERJ , destacando a Deliberação Conjunta Ad Referendum CIB/RJ, n°. 07 de 01/07/2021, que Pactua
a Tereceira Edição do Calendário Unico de Vacinação da Secretaria de Estado de Saúde, para as ações de
imunização da Campanha de Vacinação contra a COVID-19 em todo Estado do Rio de Janeiro. O Sr.
Valter prosseguiu com a apresentação das vacinas distribuídas pelo estado, esclarecendo sobre a
divergência de volumes de doses inicialmente observadas no imunobiológico Coronavac / Butantan,
explicando que a SES-RJ pactuou junto ao MS o envio de novas remessas para D2; Apresentou o processo
de ampliação da vacina Pfizer para os 92 municípios do ERJ – conforme recomendações do MS, e
alinhamento junto ao COSEMS; A Distribuição da vacina da Janssen aos 92 municípios , com lote atual
com validade 11/08/2021 (04 meses e meio de validade com a nova certificação ANVISA); Destacou ainda
que o NOVO SIPNI passa por ajustes na base da RNDS e de funcionalidades, mas já permite EDIÇÃO e
EXCLUSÃO de registros. Esclarecidos alguns problemas apresentados pelo Conect SUS. Foi novamente
reforçada junto aos gestores a importância de manutenção dos registros da vacinação nos Sistemas Oficiais
de Informação, permitindo que a SES e Orgaõs de Controle tenham acesso a informações reais e confiáveis.
Também foi apresentado aos gestores a Tabela da região com numero de Doses distribuídas e Aplicadas,
de acordo com os sistemas oficiais de informação. Os gestores solicitaram o recebimento desta planilha
completa, com os dados dos 92 municípios do Estado, o Sr. Valter disse que é possivel o envio
posteriormente por e-mail. Neste momento os presentes manifestaram dúvidas sobre a Distribuição de
vacinas para cumprimento do Calendário único, considerando que a faixa etária para vacinação na Capital
estaria bem menor do que nos municpícios do interior do Estado. O Sr. Valter explicou que a os critérios

de distribuição de Vacinas obedecem o estabelecido no Plano Nacional de Imunização -PNI. O que a SES,
observa através dos sistemas de informação é que a Região Serrana vem mantendo alinhamento ao PNI e
ao calendário. Já a gestão municipal na capital vem optando por avançar nas faixas etárias, opção que exige
permanente repescagem. Outro ponto abordado foi a demora no envio dos ofícios com a informação das
doses a serem recebidas a cada distribuição. Alguns gestores alegaram também que o ofício circula em
grupos técnicos antes mesmo de chegar aos Secretário Municipal de Saúde. A Sra. Nathália explicou que,
a Secretaria Executiva da CIR, recebe os oficios através da Assessoria de Regionalição e replica aos gestores
imediatamente. O Sr. Valter explicou todo o trâmite para confecção destes oficios e informou que a
Gerência de Imunização disponibiliza os oficios aos grupos dos Coordenadores de Imunização, mas estes
são enviados no momento de sua liberação aos gestores, pela SVS, através do e-mail institucional
cadastrado no COSEMS. A Sra. Nathália sugeriu enviar à SVS uma lista atualizada dos e-mails usados
pelos gestores para atualização, com objetivo de dar celeridade à este processo e todos concordaram. Por
fim, os gestores agradeceram a presença do Sr. Valter e o mesmo se colocou à disposição para sanar as
dúvidas, sempre que necessário. II. Pactuação: .1. Ata da 6º Plenária Ordinária da CIR- Serrana do
ano de 2021. Foi pactuada a Ata da 6º 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 CIRSerrana, para apreciação. 2. Solicitação de Credenciamento/Habilitação SAMU –SMS de Teresópolis.
Foi pactuada a Solicitação de Habilitação/Credenciamento do Serviço Móvel de Urgência e
Emergência/SAMU, no município de Teresópolis. O Sr. Antônio Henrique Vasconcellos, explicou que o
municípios tem se empenhado em agilizar os tramites para implantação deste serviço, inclusive fará a
compra através de recursos próprios das novas ambulâncias tendo em vista que, os veículos doados ao
município na ocasião da Tragédia Climática em 2011 na Região Serrana, permaneceram em uso mesmo
sem a habilitação do SAMU no município. O Pleito será encaminhado para análise da área Técnica da
SES/RJ, com vistas à aprovação em CIB/RJ e posterior envio ao Ministério da Saúde. III. Informes: 1.
Informes Vigilância (NDAVS). A Sra. Alcidéa Schuenck Guilande Técnica NDAVS-Serrana apresentou
o Cenário Epidemiológico no ERJ, a cobertura de visitas domiciliares no contexto das arboviroses no ano
de 2021 nos municípios da Região Serrana, e em seguida, iniciou a apresentação sobre o Cenário da
COVID-19 no Estado e na Região, incluindo os dados de casos por data de início dos sintomas, internações
e óbitos, bem como a taxa de ocupação de leitos. Prosseguiu com os informes de interesse Regional, sendo:
1.1 – Reforço sobre a Capacitação nos Tabnets Vacinação Covid 19, que ocorrerá no dia 30/7 de 9:30 às
12hrs. Objetivo: apresentar os novos tabnets com dados sobre a vacinação para COVID-19 disponibilizados
pela SES . Modalidade : via web. 1.2 – Reunião virtual para as Regiões Metropolitana II e Serrana, sobre o
aumento da notificação de casos de dengue no Estado do Rio de Janeiro e na mesma oportunidade, teremos
uma capacitação sobre o diagnóstico diferencial entre dengue e Covid-19. O evento será realizado no dia
02 de agosto de 2021, das 9h30min às 12h. Importante a participação dos responsáveis técnicos pela
vigilância epidemiológica, controle vetorial, atenção primária à saúde e assistência. 1.3 – Atualização do
Plano Estadual de Segurança do Paciente. 2. Panorama dos Usuários de Bolsas de Urostomia e
Colostomia por Município – SAECA. A Sra. Nathália comunicou a solicitação da SAECA, sobre o
levantamento de informações acerca do processo de compra de bolsas de colostomia e urostomia,
centralizado pela SES RJ. Considerando que a maioria dos municípios, principalmente os polos, encontram
dificuladade na aquisição destes materiais já que o valor programado e repassado pelo Ministério da saúde
para aquisição das bolsas, é inferior ao praticado no mercado. A SAECA elaborou um formulário a ser
preenchido pelos municípios para conhecimento das necessidades, que foi enviado pela SE/CIR. No entanto
o formulário precisou de revisão e atualizações e uma nova versão será encaminhada aos municípios. Em
seguida a Sra. Nathália informou sobre a inclusão dos informes solicitados pelo Secretário municipal de
Petrópolis, através do Ofício nº 809/2021, que trata sobre Cofinanciamento Estadual para custeio de leitos
de UTI não COVID-19 e Ofício nº 807/2021, que versa sobre a reativação da Resolução nº 1125 de março
de 2015, que estaelece a transferência de recursos financeiros ao município de Petrópolis para realização
de Neurocirurgias com atualização de valores, para a Associação Congregação de Santa Catarina/Hospital
Santa Teresa. A Sra. Nathália explicou que ambas as solicitações serão encaminhadas para as Áreas
Técnicas competentes apreciarem e reforçou que a inclusão de pautas como esta, no momento da reunião,
não permitem que a Secretaria Executiva e os representantes de Nivel Central conversem com as áreas
antecipadamente para trazer um retorno ou maiores esclarecimentos. Por este motivo é importante que os
municípios se atentem ao prazo de fechamento da pauta. 3. 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 sobre andamento
das reuniões do GC Planejamento ampliado à Regulação, que está abordando problemas com a fila de
cirurgias oncológicas junto ao prestador Hospital São José em Teresópolis. Reforçou também, sobre
Deliberação CIB n°. 6464 que Pactua Apoio financeiro às CRU dos SAMU/192 (município de Petrópolis),
Deliberação CIB n°. 4463 que Pactua apoio financeiro Estadual para as UPAS (Nova Friburgo, Petrópolis
e Teresópolis) e, Deliberação CIB n°. 4.465 que pactua programa de apoio financeiro para
construir/reformar/equipar/mobiliar as Unidades Hospitalares dos municípios do ERJ. 4. Informe
COSEMS/RJ. O Sr. Lucas Cabral, Apoiador Regional do COSEMS, reforçou sobre o curso do SIOPS
organizado pelo COSEMS e que será realizado nos dias 05 e 06 de agosto, não será necessário fazer a
inscrição pois terá o acesso livre, o mesmo enviará toda a programação via e-mail ao municípios. O Sr.
Lucas informou, que este informe é direcionado ao município de Cachoeiras de Macacu, haverá uma
reunião sobre o Previne Brasil com o COSEMS e Misnistério da Saúde, o município de Cachoeiras de
Macacu é o único município da região Serrana com o cadastro abaixo da população de 60%, Sr. Lucas
entrará em contado com o Secretário Municipal de Saúde. 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, 29 de julho de 2021 ás 16h:38 min.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva CIR-S

Dayse Muller Fernandes
Representante Titular de Nivel Central da SES/RJ

