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Aos 25dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 10 minutos, deu- se início,
através de videoconferência a 11° 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. Jéssica Costa Lemos(Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-Serrana), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Coordenadora NDAVS-Serrana),
Sra. Lolita Casal Collazo (Técnica NDAVS-Serrana), Sra. Alcidéa Schuenck Guilande(Técnica NDAVS
- Serrana), Sra. Tatiana Bozza (Representante SAECA SES/RJ), Irene Leonore Goldschimdt
(Representante SAPV SES/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Wueliton Pires (Titular SMS
de Bom Jardim), Sr. Ailson Campos Junior (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu), Naziano de Carvalho
Azevedo(Titular SMS de Carmo), Sr. Natalício Correia da Silva (Titular SMS de Guapimirim), Sr. Cleiton
Cardoso (Suplente SMS de Guapimirim),Sra. Nicole Ribeiro Lessa Cipriano (Titular SMS de Nova Friburgo),
Sra. Waleska Ornellas (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sr. Aloisio Barbosa (Titular SMS de
Petrópolis), Sra. Fabiola Heck (Suplente SMS de Petrópolis), Elis Regina da Costa (Suplente SMS de São
Sebastião do Alto), Sra. Rafaella Teixeira Rampini (Titular SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra.
Ana Lúcia Bello Rodrigues (Suplente SMS de Sumidouro), Sra. Ednéia Tayt-Sohn Martuchelli
(Representante SMS de Teresópolis), Sra. Patrícia de Araújo Aragão (Representante SMS de Teresópolis)
e Michelli Machado Campos (Suplente SMS de Trajano de Moraes).A Plenária contou com a presença
da representação da SES e de 11 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 06 Secretários (as) de
Saúde, 09 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de Cantagalo,
Cordeiro, Duas Barras, Macuco e Santa Maria Madalena. A Sra. Dayse Fernandes iniciou a reunião
saudando e agradecendo a todos pela participação na reunião. I.Apresentação: 1.PPI – SAECA. A Sra.
Dayse Muller informou que a solicitação de pauta foi encaminhada pela Superintendência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação – SAECA/SES/RJ. Em seguida, a Sra. Tatiana Bozza esclareceu que
esta apresentação está sendo realizada nas nove (9) regiões do Estado, com proposta de trabalho a ser
realizada pelos técnicos e assessores das Secretarias Municipais de Saúde, em conjunto com o corpo
técnico da SES/RJ. A Sra. Tatiana expôs brevemente o histórico de construção da atual PPI, dando ciência
aos atuais gestores. Os atuais tetos financeiros de média e alta complexidade – MAC são o resultado do
que foi programado, sendo está a pactuação da programação dos procedimentos SUS, incluindo a
definição de municípios dos executores. Esta composição de valores corresponde aos tetos MAC dos
municípios, sendo ressaltado que os tetos atuais tiveram sua última revisão global entre os anos de 2009
e 2011. Na ocasião, a revisão foi conduzida de forma bipartite, com apoio do Ministério da Saúde, sido
utilizado como direcionamento metodológico o SISPPI, A proposta atual da SAECA/SES-RJ é de
redefinição, não da mesma maneira como realizado no período de 2009 a 2011, mas que sejam analisadas
as demandas dos municípios, para adequações necessárias, considerando a realidade atual, na perspectiva
de proposta para o ano de 2022. Em seguida, a Sra. Tatiana deu início à simulação de uso da planilha da
PPI e após alguns esclarecimentos, houve instabilidade em sua conexão de internet, dificultando o
prosseguimento. Alguns gestores presentes, como a Sra. Nicole Lessa, gestora do município de Nova
Friburgo e o Sr. Wueliton Pires, gestor do município de Bom Jardim, relataram que o objeto da
apresentação suscitava muitas dúvidas e que, diante dos problemas técnicos, solicitavam que a pauta fosse
apresentada como pauta única, o que foi apoiado pelos demais presentes. A Assistente da SE/CIR-S
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sugeriu um encaminhamento, no sentido de que seja elaborado pela SAECA um instrutivo “passo a passo”
sobre o uso planilhas para que os municípios possam manuseá-las com propriedade. A Sra. Tatiana
também sugeriu que fosse agendado um GT presencial e/ou por videoconferência sendo então proposto
que o tema seja abordado no GT de Planejamento com pauta única. A Sra. Tatiana ressaltou a importância
de que os técnicos previamente analisem as planilhas, trazendo sua análise ao GT, onde as dúvidas poderão
ser abordadas. A Sra. Jéssica reforçou que as planilhas foram encaminhadas via e-mail através da SE/CIRS às SMS, no dia 10 de novembro para ciência dos gestores e técnicos. Assim, após discussão, foi definido
que será realizado um GT de Planejamento para tratar a PPI no dia 06/12/201 através do aplicativo ZOOM
às 14h. A Sra. Dayse Muller solicitou que os gestores se manifestassem sobre o encaminhamento e o Sr.
Wueliton, gestor do município de Bom Jardim aproveitou o ensejo, e disse que a proposta foi pertinente,
pois dada a complexidade do tema faz-se necessário espaço mais amplo para a referida discussão. Em
seguida, não houve objeções para o encaminhamento dado.2. Educação Popular em Saúde no SUS/RJ.
A Sra. Dayse informou que o ponto foi solicitado pela Coordenação de Ações em Saúde para Populações
em Situação de Vulnerabilidade – SAPV SES/RJ, e em seguida, passou a palavra a Sra. Irene Leonore
Goldschimdt. A Sra Irene realizou a apresentação sobre a Educação Popular em Saúde no SUS/RJ,
abordando o histórico no SUS no Rio de Janeiro e os princípios da Educação Popular bem como, o
compromisso com a construção do estado democrático popular; amorosidade, diálogo; problematização;
construção compartilhada do conhecimento e emancipação. Em seguida explicou sobre a pesquisa com
egressos do EDPOPSUS RJ, e ressaltou que no Estado do Rio de Janeiro foram realizadas no total
cinquenta e quatro (54) turmas, distribuídas em trinta e três (33) municípios, nas nove (9) regiões de saúde.
Em seguida compartilhou um quadro que informa os municípios onde ocorreu o EDPOPSUS no Estado
RJ de 2016 a 2019 – com média de mil novecentos (1900) educandos, objetivo geral e metodologia. Os
participantes da referida pesquisa foram prioritariamente agentes comunitários e agentes de Vigilância em
Saúde. Por fim, apresentou respostas dos entrevistados sobre de que forma o EDPOPSUS influenciou na
sua atuação profissional, com manifestação de interesse por receber os convites de reuniões do Comitê de
Educação Popular em Saúde da SES/RJ. Por fim, a Sra. Irene disponibilizou aos presentes o e-mail da
Coordenação coaspsv.saúde@gmail.com e o telefone para contato (21) 2333-3817, agradeceu a atenção
de todos(as) e disse que a equipe está à disposição, ressaltou também, que apesar de finalizado o
cofinanciamento por parte do Ministério da Saúde -no período de 2016 à 2019, através do MS, a
FIOCRUZ ainda disponibiliza o material didático a quem tiver o interesse. A apresentação será
disponibilizada aos municípios via e-mail pela Secretaria Executiva da CIR-Serrana.3. Cenário
Epidemiológico COVID-19, Arboviroses e Atualizações Vigilância em Saúde. A Sra. Cláudia Bertolli,
coordenadora do NDAVS-Serrana, iniciou a apresentação atualizando o Cenário Epidemiológico das
Arboviroses na Região Serrana, com foco no quadro de variação de Dengue, Zika e Chikungunya, além
da Cobertura de visitas domiciliares/2021. Também foi apresentado o Panorama da COVID-19 no Estado
do Rio de Janeiro e na Região Serrana considerando os Boletins publicados e as variações entre as
Semanas Epidemiológicas, além de atualização dos números da Campanha de Vacinação, Óbitos e Taxa
de Ocupação de Leitos na Região. A Sra. Claudia Bertolli, reforçou com os gestores as ações de
imunização contra a Covid-19 no ERJ, com ênfase na complementação do esquema vacinal para
brasileiros com viagens para o exterior e sobre a ampliação do prazo de armazenamento – Pfizer. Em
seguida apresentou os consolidados do PQA-VS 2020 – Portaria GMMS nº 2.497 de 29 de setembro de
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2021 e por fim, informes pertinentes: 1. Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI Nº 173/2021, de 12 de
novembro de 2021, referente a necessidade de manutenção da vigilância genômica na rede de saúde do
Estado do Rio de Janeiro, visando o monitoramento e detecção das novas variantes de SARS-CoV,
tendendo ser necessária sua continuidade mesmo em períodos com menor transmissibilidade da
doença(Quantidades e critérios definidos); 1.2.Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI Nº 171/2021, de
12/10/2021, referente ao Encontro de Coordenadores do Controle Vetorial, que será no Auditório
NDAVS, situado na Av. Euterpe Friburguense, no 93, Centro, Nova Friburgo/RJ, no dia 30/11/2021, das
09h às 15h.30/11/2021. O objetivo do Encontro, é realizar o diagnóstico situacional para o enfrentamento
na transmissão das arboviroses, conforme prevê a Portaria no 1378, de 09 de julho de 2013, que orienta a
qualificação técnica e operativa das ações do combate às arboviroses. Em caso de dúvidas, entrar em
contato com a Divisão de Controle de Vetores, através do e-mail: detec.cvast@gmail.com ou com a
Coordenação de Vigilância Ambiental, através do telefone: 21 2333-3842.1.3. Deliberação CIB nº 6.483
de 12 de agosto de 2021, publicada no DOERJ de 19/08/21, que pactua a implantação da Rede Regional
de Certificação de Óbitos no estado do Rio de Janeiro, ocorridos em domicílio, sem assistência médica,
por causa natural. A Sra. Nathália aguarda que o documento com as indicações seja encaminhado para
SE/CIR, aguardando a indicação de todos os municípios para agendamento da primeira reunião do grupo,
que deverá acontecer no mês de novembro; 1.4. Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI Nº 163/2021, 03 de
novembro de 2021, referente a Capacitação para Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais
Peçonhentos - reunião virtual será no dia 24/11/2021das 9:00 às 16:00, para médicos e enfermeiros,
organizado pela Coordenação de Vigilância Ambiental (SES). Dúvidas, entrar em contato com a CVA
pelos telefones: 21 2333-3899 / 3842, 21 98887-0185 (falar com Wagner Medeiros) ou pelo correio
eletrônico wagner.medeiros@saude.rj.gov.br; 1.5. Oficio Circular n° 295/2021 SVS/MS - acerca da
prorrogação da Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das
Crianças e Adolescentes menores de 15 anos de idade, o prazo foi estendido até o dia 30 de novembro
de 2021, por considerar o impacto desta medida nos resultados finais da campanha e pelos benefícios da
vacinação para o público-alvo.1.6.Oficio Circular n° 293/2021 SVS/MS - em 29 de outubro de 2021,
informando o encerramento da entrada de dados para registros das doses aplicadas da Campanha Nacional
de Vacinação contra Influenza – 2021, prorrogado até 19 de dezembro de 2021 às 23h59. Por fim, a
Sra. Claudia ressaltou que a região Serrana foi a única que não formalizou o GT para dar início às
articulações sobre Certificação de óbitos, sendo indicado que se inicie o quanto antes os trabalhos para
que a região não seja prejudicada, sendo necessário que os municípios encaminhem ofícios pendentes com
a máxima urgência. Dessa forma a Sra. Claudia sugeriu então a data do dia 30 de novembro para o
agendamento do 1º GT de Certificação de Óbitos da região Serrana, tendo como pauta a definição do
município sede, bem como a elaboração de documentos e fluxos a serem instituídos. A Sra. Dayse
solicitou manifestação do colegiado e sem objeções o encaminhamento foi aprovado. II. Pactuação: 1.
Ata da 10° Plenária Ordinária da CIR-Serrana do ano de 2021. Foi pactuada a Ata da 10° 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. Matriz de ações
de Educação Permanente em Saúde 2022. A Sra. Jéssica justificou a ausência da Sra. Maria Zenith,
representante regional da CIES-Serrana, tendo em vista que a mesma não se sentiu bem para entrar em
sala pois teve reação a vacina tomada em um dia anterior. Em seguida, Jéssica apresentou a Matriz
3
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Regional de ações de Educação Permanente em Saúde para o ano de 2022, elaborada pela CIES-S e
explicou que o grupo vem se reunindo periodicamente para que esta atualização ocorresse em tempo
oportuno. Foram mantidas as ações para 2021considerando que não foram realizadas, diante do cenário
pandêmico atual. Foram também realizadas adequações dos projetos, sendo alguns retirados com previsão
de serem contemplados na Matriz de 2023, sendo eles: I Mostra Regional de Experiências Exitosas no
SUS e o Curso de Atualização para o Manejo do Pé Diabético na APS, ressaltando que não foi realizado
nenhum projeto para esta ação. As atualizações e adequações foram realizadas também com a participação
das apoiadoras da Educação Permanente em Saúde da SES/RJ. Em seguida, a Sra. Dayse destacou que a
Matriz já é de conhecimento de todos (as) na região, bem como as dificuldades para sua execução, no
entanto, entende-se que ainda há a necessidade destas ações na região Serrana. Considerando as questões
apresentadas, os gestores consideraram pactuada a Matriz Regional de Ações de Educação Permanente
em Saúde que prevê a execução de ações para o ano de 2022 na região Serrana. 3.Calendário de reuniões
da CIR-Serrana para o ano de 2022.A Sra. Dayse pediu para Jéssica apresentar o calendário, para
ciência de todos (as). A Sra. Jessica informou, que foi enviado aos gestores previamente o calendário para
apreciação. Sem nenhuma objeção, foi pactuado o calendário de reuniões da CIR-S para o ano de 2022.
4. Alteração do representante suplente regional no GT Estadual de Regulação. Foi pactuada a
alteração da indicação do representante suplente para representação da região Serrana no Grupo Técnico
Estadual de Regulação. Por solicitação do município de Guapimirim foi proposta a substituição da Sra.
Alba Valeria Viana Nunes Dias, de acordo com a Deliberação CIR-Serrana nº 19 de 30 de setembro de
2021, pelo Sr. Eduardo Fernandes da Silva, conforme Ofício nº 0252/2021 da Secretaria Municipal de
Saúde de Guapimirim. III. Informes: 1. Solicitação de Aumento do Teto de Serviço de Imagem de
Ressonância Magnética – SMS de Guapimirim. Solicitado pelo município de Guapimirim através do
Ofício nº 249/2021. Informe sobre a solicitação de aumento no teto referente ao serviço de Imagem de
Ressonância Magnética. Segundo o município, as quantidades pactuadas não correspondem à demanda
de pacientes. 2. Plano Operativo Municipal – Atenção Integral à Saúde dos Adolescentes em Conflito
com a Lei em Regime Semiliberdade – SMS de Teresópolis. Solicitado pela SMS de Teresópolis,
através do Oficio n°. 671/2021. Trata-se da atualização do Plano Operativo, que tem por objetivo
estabelecer diretrizes para a implantação e implementação de ações de saúde que incorporem os pontos
de Atenção Básica, média e alta complexidade com vistas a promover, proteger e recuperar a saúde da
população adolescente em regime de internação, internação provisória e semiliberdade no município,
conforme as Portarias do Ministério da Saúde de nº02 e nº 06 de 28 de setembro de 2017. (Com vistas à
ciência da CIB; Conselho de Saúde e Conselho da Criança e Adolescente). A SE/CIR-S encaminhará o
Ofício e o Plano Operativo via SEI para a Assessoria de Regionalização com vistas à Área Técnica
responsável da SES/RJ.3. Solicitação de Aumento do Teto MAC – SMS de Petrópolis. Solicitado pela
SMS de Petrópolis, através do Oficio n°. 1299/2021. Trata-se da solicitação de aumento no teto MAC Média e Alta Complexidade. A Sra. Fabíola representante da SMS informou, que foi uma proposta
encaminhada pela área técnica do município responsável por esta avaliação e está sendo encaminhada
também a documentação para Atenção Especializada respectiva área técnica da SES/RJ, para ciência do
colegiado.4. Solicitação de Credenciamento da Estratégia de Saúde da Família da Posse (equipe III)
e das 3 Equipes NASF-AB – SMS de Petrópolis. Solicitado pela SMS de Petrópolis, através do Ofício
nº 1299/2021, Credenciamento da estratégia de Saúde da Família da Posse e das 3 Equipes NASF. A Sra.
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Fabíola explicou, que esta solicitação de credenciamento é para ampliação da Atenção Básica
considerando que está equipe já existe, no entanto, o município está informando a região e encaminhando
toda a documentação à área técnica da SES/RJ, e, ressaltando que foi ampliada também a cobertura de
NASF para 100%, com três (3) equipes. 5.Informe SEI- 080002/001647/2021 – Alteração nos dias para
entrega de vacinas e horário na Região Serrana. A Sra. Dayse informou, que se trata da solicitação dos
Secretários Municipais de Saúde da Região Serrana, na 10º Plenária Ordinária da CIR-S em 20/10/2021,
no qual solicitaram se possível a mudança nos dias da semana fixados (quarta-feira e sábado) e ao retorno
do horário da manhã para entrega das vacinas para os municípios que fazem as retiradas em Cordeiro. De
acordo com o Processo SEI-nº 080002/001647/2021, tendo em vista o exposto da Superintendente de
Vigilância Epidemiológica e Ambiental – SUPVEA/SES, acerca do Ofício Circular SES/SUBVAPS SEI
Nº 154, de 23 de outubro de 2021, que esclarece sobre novos fluxos na logística de entrega de vacinas
contra a COVID-19 na Campanha de Vacinação no ERJ, definindo que as entregas de vacinas contra a
COVID -19 ocorrerão somente às quartas-feiras; e manifestação da Assessoria Operacional de Eventos –
ASSOEV/SES, quanto a transferência do horário, informam que as rotas dependem de escolta da Polícia
Militar do Rio de Janeiro a qual estabeleceu os horários atuais. No entanto, Jéssica esclarece que na
entrega realizada no dia 24/11um dia anterior a presente Plenária a região foi contemplada com a alteração
de horário, passando para a parte da manhã – 10:30hrs. Os gestores e representantes presentes
manifestaram seus agradecimentos as áreas técnicas responsáveis da SES/RJ. 6. Termo de Compromisso
do PAHI. Solicitado pelo Sr. Leonardo Magalhães, Representante Suplente de Nível Central/SES e da
SGAIS/SES. Foi informado pelo mesmo, que em conjunto com a Assessoria de Regionalização tentando
otimizar e dar celeridade aos fluxos de encaminhamento nos Termos de Compromissos, tendo em vista
que houve uma exigência por parte do jurídico para que os municípios apresentem o Termo de
Compromisso e o Termo de Adesão. Em seguida o Sr. Leonardo informou a respeito de uma listagem que
encaminhará a SE/CIR-S com vistas aos municípios que estão com algum tipo de pendência aos
Programas; Resolução PAHI nº 2365, com prorrogação ao ano de 2020: Cordeiro encaminhou com o valor
errado será necessário a retificação do Termo; Resolução do PAHI municipal nº 2498/2021, ressaltou que
os municípios preencheram com o valor mensal, mas é necessário ser preenchido o Termo com o valor
anual, considerando que já foram para pagamento no valor total: será solicitado que os municípios de:
Bom Jardim, Carmo, Cordeiro, Nova Friburgo, Sumidouro e Trajano de Moraes também retifiquem o
valor. No que diz respeito a Resolução do PAHI Regional nº 2501, Teresópolis também preencheu o valor
errado e deverá ser retificada; e, em relação ao Cofinanciamento de Covid-19 que dispõe na Resolução nº
2512/2021, Resolução nº 2503/2021 e a Resolução nº2489/2021, somente São Sebastião do Alto encontrase em pendência e reforço que o município encaminhe os documentos quanto antes. Os demais municípios
encaminharam corretamente e já estão recebendo pelo MS.7. Plano de Ações Estratégicas para o
Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não transmissíveis – DANTs. Solicitado também
pelo Sr. Leonardo Magalhães. O mesmo reforçou sobre o envio dos Planos e/ou Matrizes DANT’s dos
municípios da região Serrana. Leonardo parabenizou a região dizendo que dos dezesseis (16) municípios
treze (13) já encaminharam. E informou sobre os municípios em pendência (Duas Barras, Nova Friburgo
e Sumidouro)para que façam o envio do Plano/Matriz o quanto antes para que seja avaliado pelas áreas
técnicas da SES/RJ, para que haja contribuições e sugestões caso seja necessário, considerando que os
municípios já receberam o recurso.8. Comunicado AR/SECIR-S sobre os Grupos Condutores, Grupos
5
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de Trabalho, CIES e CIB/RJ:A Secretaria Executiva da CIR, reforçou que o comunicado contendo o
andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta Comissão, será
enviado via e-mail aos membros do Colegiado. Integram o comunicado os itens de pauta da 10ª reunião
ordinária da CIB-RJ, de interesse regional.7.1. Reforço sobre o envio do Ofício indicando um titular e
suplente para compor o GT de Certificação de Óbitos com a máxima urgência. A Sra. Jéssica
informou que este tema já foi abordado pela Sra. Cláudia do NDAVS com agendamento para a primeiro
GT, mas também reforça para que a SMS de Santa Maria Madalena encaminhe o quanto antes Ofício com
seus técnicos indicados.7.2. Reforço sobre o questionário de atualização do PAR RUE.A mesma
reforça a solicitação da SE/CIR-S, aos municípios da Região Serrana para retorno das informações
solicitadas pelo Grupo de Trabalho da RUE através de e-mail, para dar continuidade ao trabalho de
atualização do Plano de Ação Regional. Por fim, justificou a ausência da Sra. Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR, a mesma encontra-se de férias e o Sr. Lucas Cabral apoiador do COSEMS
na região, o mesmo encontra-se em reunião/Oficina para apoiadores do COSEMS. 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 deJaneiro,25 de novembro de2021às 16h:09min.
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Jéssica Costa Lemos
Assistente da SE/CIR-S

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