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ATA da 01ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana - 2019
Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 20 minutos, deu-se início,
no auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense n°. 93 –
Centro, Nova Friburgo, a 01° 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 Titular de Nível Central SES/RJ), Sra. Dayse
Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom
(Secretária Executiva da CIR-Serrana), do COSESMS/RJ - Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora
Regional). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sra. Élida Carmo da Silva Passos (Titular SMS de
Carmo), Sra. Marcelly Tavares Moraes (Suplente SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin
(Titular SMS de Cordeiro), Sra. Suellen G. Maia (Suplente SMS de Duas Barras), Sr. Adivar Exposto
de Souza Silva (Titular SMS de Macuco), Sr. Carlos Perdomo Maturana (Suplente SMS de Macuco),
Sra. Tânia da Silva Trilha (Titular SMS de Nova Friburgo), Sra. Sabrina Soares (Representante SMS
de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Sra. Denise Kronemberg (Suplente
SMS de Petrópolis), Sr. Magno Faraco (Suplente SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana
Lúcia Belo Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos da
Rosa (Titular SMS de Teresópolis), Sra. Michelli Machado Campos (Suplente SMS de Trajano de
Moraes). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 10 Secretarias
Municipais de Saúde, sendo 06 Secretários de Saúde, 04 Suplentes/Representantes Oficiais.
Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo,
Guapimirim, Santa Maria Madalena e São Sebastião do Alto. A Sra. Dayse Aguiar iniciou a
reunião saudando todos os presentes. I. Pactuação:1. Ata 12° Reunião Ordinária CIR-S 2018: foi
pactuada a Ata da 12° Plenária Ordinária da CIR-Serrana, realizada em 12 de dezembro de 2018. O
documento com a transcrição da reunião foi enviado previamente aos gestores, via e-mail, através da
Secretaria Executiva da CIR. II. Assuntos Pendentes: 1. Rede de Oftalmologia: a Sra. Dayse
informou que houve uma reunião na SES com a equipe da SAECA e na ocasião a área técnica reiterou
a necessidade de realizar um novo estudo sob o ponto de vista da Rede de Oftalmologia, em função
dos desdobramentos dessa pauta na região Serrana. A Sra. Dayse resgatou que a região pausou a
discussão no momento de negociação entre o município de Teresópolis e o prestador em seu território,
e que não houve um retorno aos demais municípios. A SAECA também destacou que o serviço de
Alta Complexidade para o prestador de Teresópolis foi habilitado na condição de ser um serviço de
referência regional e não apenas local. Considerando todos estes aspectos, a Sra. Dayse informou que
a área técnica está buscando equacionar estas questões o mais breve possível, mas, enquanto não
houver uma nova definição, o serviço continua estabelecido de acordo com a PPI vigente. O Sr.
Antônio Henrique, Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis, informou que já houve contato entre
o município e a SAECA e que existe uma nova reunião prevista para definição do quantitativo de
procedimentos e da transferência de recursos para pagamento ao prestador. 2. Cirurgia Vascular: a
Sra. Dayse, mais uma vez, reiterou que a SAECA continua buscando possibilidades de pactuação com
prestadores de outras regiões, visto que a Serrana continua sem prestador na própria região para
execução dos procedimentos, embora o Hospital São Lucas, em Nova Friburgo, seja habilitado. Por
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enquanto, não há nenhum avanço. III. Informes: 1. Projeto CER Tipo II (SMS de Nova Friburgo):
a Sra. Tânia Trilha, Secretária Municipal de Saúde de Nova Friburgo, explicou que o município
elaborou o Projeto de Habilitação do Centro Especializado de Reabilitação tipo II – CER junto à
APAE, com objetivo de ampliar o acesso para os pacientes da rede SUS municipal que necessitem de
reabilitação Física e Intelectual. Informou, também, que tem interesse em, posteriormente, regionalizar
o serviço, conforme as diretrizes preconizadas na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. A Sra.
Nathália esclareceu que a Câmara Técnica da CIR apreciou o pleito e, como não houve uma discussão
no âmbito do GC regional da RCPD sobre o serviço que irá ser habilitado, sugeriu o encaminhamento
do projeto para análise da área técnica competente da SES/RJ. 2. Portal Observatório Hospitalar: a
Sra. Dayse informou que, devido a mudanças envolvendo alguns integrantes da equipe do projeto, que
mantinham a interlocução com a SES, as funcionalidades do Portal do “Observatório de Política e
Gestão Hospitalar” não serão apresentadas nas regiões, no primeiro trimestre do ano de 2019, conforme
proposto em 2018. Assim que possível, será elaborada uma nova agenda. A Sra. Dayse reforçou que o
acesso ao Portal é aberto e o mesmo disponibiliza dados/informações relevantes para a gestão em
saúde, em particular no campo da atenção hospitalar, no Estado de Rio de Janeiro. 3. Deliberações Ad
referendum 12° Plenária Ordinária 2018 – Planejamento Regional: a Sra. Dayse informou que as
deliberações referentes ao processo de Planejamento Regional, pactuadas Ad Referendum na 12°
Plenária Ordinária, deveriam ser ratificadas na 01° Plenária de 2019. Porém, o Grupo Técnico de
Planejamento não se reuniu a tempo de discutir e preparar os ajustes necessários para esta Plenária. A
Sra. Dayse reforçou, a pedido da Assessoria de Planejamento da SES, que o prazo máximo para
pactuação dos problemas prioritários e do Panorama Regional é fevereiro de 2019. A Secretaria
Executiva da CIR informou que o Grupo de Planejamento já definiu uma agenda para trabalhar as
adequações demandadas pelos gestores. 4.Fluxos de inserção de pauta na CIR: a Sra. Dayse reforçou
os fluxos estabelecidos para solicitações de pauta, com vistas às Plenárias Ordinárias. De acordo com
o Regimento Interno das CIR, os pleitos devem ser apreciados pela Câmara Técnica e as inserções
devem ser solicitadas em tempo hábil para esclarecimentos ou orientações das áreas técnicas da
SES/RJ aos representantes de nível central, previamente às reuniões. 5. Fluxo de remanejamento de
PPI: por solicitação da Assessoria de Regionalização da SES/RJ, a Sra. Dayse também reforçou o
fluxo para solicitação de remanejamento de PPI, estabelecido através da Deliberação CIB-RJ n°. 4703,
de 17/10/2017. 6.Curso à distância em “Abordagem intensiva ao Fumante”: a Sra. Dayse Muller
comunicou sobre o curso à distância em “Abordagem intensiva ao Fumante” para implantação do
tratamento para cessação do tabagismo na rede do SUS, em parceria com a plataforma EAD do TeleSaúde da UERJ. 7. Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase e Dia Nacional de Combate e
Prevenção da Hanseníase: A Sra. Dayse Muller reforçou que, no último domingo do mês de janeiro,
é comemorado o Dia Nacional de Combate e Prevenção da Hanseníase e, por este motivo, a Gerência
de Dermatologia Sanitária SES/RJ está estimulando as Secretarias Municipais de Saúde a realizarem
atividades de mobilização em todo mês de janeiro. E, em apoio, disponibiliza material para
intensificação de atividades de prevenção e combate ao estigma e preconceito nos municípios, bem
como recomenda intensificação da oferta de diagnóstico oportuno e tratamento. Sugestões de
atividades estão sendo encaminhadas aos coordenadores municipais de Vigilância e Atenção Básica.
8.Vigilância Medicamentosa da Hanseníase: a Sra. Dayse Muller reiterou o pedido da área técnica
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da SES/RJ aos municípios para que cadastrem suas referências e implantem o protocolo de vigilância
da resistência medicamentosa em Hanseníase, considerando o estabelecido na Portaria nº 594, de 29
de outubro de 2010, quanto à necessidade de cadastramento no CNES dos Serviços de Atenção Integral
à Hanseníase. 9. Pendências na entrega de Planos de Contingência (SVS): considerando o cenário
epidemiológico do estado, que sinaliza risco para epidemias de arboviroses e ocorrência de desastres
a Sra. Dayse Muller apresentou a planilha atualizada sobre pendências na entrega dos Planos de
Contingência e reforçou sobre a necessidade de manter estes instrumentos atualizados e alinhados
junto às equipes e serviços que devem atuar em situações de epidemias e emergências em Saúde
Pública. 10. Programa Saber Saúde na Escola – INCA (SVS): informe solicitado pela Coordenação
de Vigilância e Promoção da Saúde/SVS, que solicita o preenchimento do “Relatório de estimativa de
ações para o quadrimestre (Janeiro a Abril) do “Programa Saber Saúde nas escolas - INCA” voltado
para os 32 municípios capacitados em novembro de 2018 pela SES/RJ. Na Região Serrana o relatório
deverá ser preenchido pelos municípios de Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis. 11.Curso de
Manejo Clínico de Arboviroses com ênfase em Chikungunya: A Sra. Dayse Muller reforçou o
convite que foi encaminhado aos municípios, através do Ofício SES/OA/SVS nº 03, de 17 de janeiro
de 2019, onde é solicitado apoio dos gestores municipais para a liberação de profissionais estratégicos
(médicos e enfermeiros) para que sejam capacitados como multiplicadores do Curso de Manejo Clínico
de Aboviroses, com ênfase em Chikungunya. Para a Região Serrana, o curso será ofertado no dia 13
de fevereiro de 2019, de 9:00 às 14:00, no Plenário da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. 12.
Nota Técnica da Assessoria de Planejamento em Saúde referente à Pactuação 2019 das metas
dos indicadores relacionados às prioridades nacionais e estaduais: informe solicitado pela
Assessoria de Planejamento sobre a Nota Técnica referente ao cronograma e ao processo de pactuação
2019 das metas dos indicadores relacionados às prioridades nacionais e estaduais. 13. Nota Técnica
da Assessoria de Planejamento em Saúde referente à atualização das Referências Técnicas
Municipais do SARGSUS, com vistas à capacitação no Sistema DIGISUS Gestor: por solicitação
da Assessoria de Planejamento da SES/RJ, a Sra. Dayse reforçou a orientação para que os municípios
atualizem as referências técnicas municipais capacitadas para o acesso aos instrumentos de
Planejamento do SUS e SARGSUS, com vistas à capacitação no Sistema DIGISUS. A Sra. Dayse
também aproveitou para informar sobre as datas disponibilizadas para o treinamento do novo sistema
com os técnicos da Região Serrana, que será realizado no dia 12 de fevereiro para os municípios de
Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Macuco e no dia 13 de fevereiro
para os demais municípios. A Sra. Solange Cirico informou que o COSEMS está solicitando junto à
SES e ao MS a alteração das datas para esta capacitação, tendo em vista a realização do “V Congresso
das Secretarias Municipais de Saúde” na mesma data. A Sra. Dayse comunicou que os gestores serão
imediatamente informados, assim que houver uma definição sobre a alteração da programação para o
treinamento. 14. Nota Informativa Nº 2/2018-CGAIG/DAI/SE/MS – referente à disponibilização
do sistema DigiSUS Gestor – Módulo de Planejamento, para registro de informações relativas
aos instrumentos de planejamento em saúde em janeiro de 2019: informe para reforço na
divulgação da Nota Informativa N°. 02/2018-CGAIG/DAI/SE/MS que versa sobre a disponibilização
do sistema DigiSUS Gestor, quanto ao prazo para encaminhamento de RAG anterior a 2018 no
SargSUS e outras informações relacionadas. 15.Informe COSEMS/RJ: A Sra. Solange reforçou que
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as inscrições para “V Congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro”
estão abertas para participação de gestores e técnicos, bem como inscrição de trabalhos e experiências
exitosas em saúde. Em seguida, informou sobre o prazo para registro e envio dos dados do 6° bimestre
2018 no SIOPS, que se encerra em 30 de janeiro. Solange divulgou a oferta de Curso da Escola
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz, para ensino médio, de
qualificação profissional em Gestão de Sistemas e Serviços de Saúde, do Laboratório de Educação
Profissional em Gestão em Saúde. Serão 24 vagas para os municípios do Estado do Rio de Janeiro,
sendo 02 para a Região Serrana; Os municípios de Petrópolis e Sumidouro se candidataram para ocupar
as vagas e não houve impedimento. Outro assunto abordado pela Apoiadora do COSESMS foi a
necessidade de discussão sobre a cobertura vacinal da Região Serrana, que está muito baixa, e propôs
que o problema seja desdobrado em uma reunião com pauta única junto ao Grupo de Trabalho Regional
de Vigilância em Saúde e dos profissionais que atuam no programa de imunização. Esta reunião será
agendada na segunda quinzena de março de 2019. Em tempo, a Sra. Dayse confirmou a alteração das
datas propostas para a capacitação do DigiSUS na Região Serrana, reagendada para os dias 15 e 26 de
fevereiro. Em seguida, foram encerrados os trabalhos. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva
da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 23 de janeiro de 2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular de Nível Central SES/RJ.
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