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ATA da 02ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 26 dias do mês de fevereiro 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 Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central SES/RJ), Sra. Nathália
Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Claudia Bertolli (Representante NDVSSerrana), Sr. Flavio Badaró (Coordenador do Núcleo de Assessoria Técnica em Ações de Saúde – NAT
/RJ), do COSESMS/RJ - Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional), Sr. Manoel Santos
(Assessor Jurídico COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Marco Welber Vieira
(Titular SMS de Bom Jardim), 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), Sr. Fabrício Luiz Lima Ayres (Titular SMS de Duas Barras), Sra. Eliane Moraes Leite
(Representante SMS de Guapimirim), 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. Carlos Roberto Lamego
(Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sr. Magno Faraco (Suplente SMS de São José do Vale do
Rio Preto), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa (Titular SMS de Teresópolis). A Plenária
contou com a presença da representação da SES, de 10 Secretarias Municipais de Saúde, sendo
08 Secretários de Saúde, 02 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS
de: Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Macuco, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de
Moraes. A Sra. Dayse Muller, representante suplente de Nível Central da SES/RJ, iniciou a reunião
saudando todos os presentes. Apresentação: 1. Apresentações CIB: A Sra. Dayse Muller, reforçou
as apresentações realizadas durante a 01° Plenária Ordinária da CIB/RJ, tendo destacado o Curso de
Gestão do Centro de Especialidades Odontológicas e a quinta turma do Curso de Manejo Odontológico
do Paciente com Câncer; Curso de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências –
PROADISUS. Foi também apresentado informe atualizado sobre o Cenário Epidemiológico de
Arboviroses e Febre Amarela no Estado do Rio de Janeiro. 2. Protocolo de Soroterapia – NDVS: A
Sra. Claudia Bertolli Coordenadora do GT Regional de Vigilância em Saúde, apresentou o Protocolo
de encaminhamento de usuários em caso de acidentes com Animais Peçonhentos, elaborado pelo
Grupo Técnico de Vigilância em Saúde, a partir de uma demanda apresentada pelos gestores, após um
acidente com animal peçonhento no município de Santa Maria Madalena. Para evidenciar a situação
epidemiológica da região, o NDVS-Serrana realizou um levantamento das informações junto aos
municípios quanto à realização de notificação em tempo oportuno, acesso ao soro, tempo de espera
para o início da terapia e principais dificuldades. O objetivo deste documento é atender, em tempo
oportuno, todos os acidentes por animal peçonhento, considerando a Deliberação CIB n° 3923 de 2016,
que pactuou a rede de soroterapia no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O documento disponibiliza
a relação de Polos de referência primária de cada município e o total da população atendida por cada
um, além de documentar o contato dos responsáveis municipais e do Estado, para providenciar a
liberação dos soros, de acordo com a disponibilidade. Por fim, o Protocolo reforça a orientação de que
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sejam notificados todos os acidentes através do Sistema Nacional de Notificação (SINAN). Este
documento será encaminhado para apreciação da Área Técnica responsável da SES/RJ. 3. Núcleo de
Assessoria Técnica em Ações de Saúde – NAT: O Sr. Flávio Badaró, Coordenador do Núcleo de
Assessoria Técnica em Ações de Saúde, falou brevemente sobre o funcionamento do NAT e sobre o
cronograma inicial de interiorização do Núcleo no Estado do Rio de Janeiro, que na época não foi
adiante por diversos fatores. Em seguida, Sr. Flávio resgatou que, em conjunto com os Secretários
Municipais de Saúde da região, houve a iniciativa de buscar alternativas para estruturação do Núcleo
na Região Serrana. A proposta é de que seja constituída de uma equipe técnica, que será capacitada
pelo NAT para, com apoio técnico deste, emitir Notas Técnicas e Pareceres, que serão acostados aos
autos dos processos, visando assessorar os magistrados em suas decisões relacionadas às demandas
judiciais, recebidas pelas Secretarias Municipais de Saúde. Para estruturação desta equipe será
necessário que cada município disponibilize um profissional especializado em uma das áreas que
compõem a equipe do NAT que é formada por Médicos, Farmacêuticos, Enfermeiros, Nutricionistas e
Fisioterapeutas. O Sr. Flavio explicou que para atender às demandas da região serão necessários pelo
menos 03 profissionais de cada especialidade. Como não foi possível definir na ocasião da Plenária
quais profissionais seriam disponibilizados por cada município, o Sr. Flavio concordou em encaminhar
via e-mail todas as informações para composição desta equipe e a partir disso cada gestor se
comprometerá com a indicação de pelo menos um profissional que será capacitado pelo NAT, de
acordo com sua formação. II.Pactuação: 1. Ata 01° Reunião Ordinária CIR-S 2019: Foi pactuada
da Ata da 01° Plenária Ordinária da CIR-Serrana, realizada em 23 de janeiro de 2019. O documento
com a transcrição da reunião, foi enviado previamente aos gestores, via e-mail, através da Secretaria
Executiva da CIR. 2. Deliberações Ad Referendum 12° Plenária Ordinária de 2018: A Sra. Dayse
Muller, expôs a necessidade de ratificar a Deliberações pactuadas Ad Referendum durante a última
Plenária Ordinária de 2018, relacionadas ao processo de Planejamento Regional. Na ocasião da 12°
Plenária Ordinária, ficou acordado que o documento do “Panorama da Região Serrana” necessitava de
revisão geral de sua formatação e que os “Problemas Regionais prioritários” apontados pelo Grupo
Condutor Regional de Planejamento demandavam maior qualificação, motivo pelo qual a pactuação
se deu na modalidade Ad Referendum. A Secretaria Executiva da CIR, c informou que o GT de
Planejamento tomou as providências relacionadas aos encaminhamentos dos Secretários e que as
justificativas para qualificação dos problemas prioritários foram enviadas previamente aos gestores,
via e-mail, para apreciação. Todos os presentes confirmaram o recebimento do documento e não houve
nenhuma consideração. A Plenária considerou pactuado o documento que apresenta o Panorama da
Região Serrana, ressaltando a necessidade de aprimoramento do produto, através da continuidade do
trabalho do Grupo Condutor de Planejamento Regional Integrado, na perspectiva de obter um
diagnóstico da situação de saúde da Região, a partir dos dados compilados pelo Grupo e pela SES RJ.
Também considerou Pactuado o documento que apresenta os principais problemas da região, após
inclusão das justificativas para sua priorização, reiterando a necessidade de melhor qualificar os
referidos problemas em relação aos seus descritores e às suas causas. 3. Solicitação de Habilitação
SAMU (SMS de Guapimirim): A Sra. Eliane Moraes, apresentou a documentação de Habilitação do
Serviço de Atendimento Móvel às Urgências –SAMU, para o município de Guapimirim, conforme
proposta inserida no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde - SAIPS n°. 9479.
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Considerando a necessidade de apreciação regional para prosseguir com a aprovação do pleito junto
ao Ministério da Saúde, os gestores pactuaram a solicitação do município de Guapimirim. 4.
Solicitação de Habilitação/Programa do Serviço de atendimento Domiciliar –SAD (SMS de
Guapimirim): A Plenária considerou pactuada a solicitação do município de Guapimirim, para
habilitação de 01 Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar EMAD e 01 Equipe
Multiprofissional de Apoio EMAP, componentes do Programa do Serviço de Atendimento Domiciliar
– SAD, conforme propostas n°. 98539 e n°. 98540 cadastradas no Sistema de Apoio à Implementação
de Políticas em Saúde – SAIPS. III. Assuntos Pendentes: 1. Rede de Oftalmologia: A Sra. Dayse
Muller reiterou que não há novas informações sobre o Estudo da Rede de Oftalmologia que será
realizado pela SAECA. Informou que, segundo a SAECA, o Secretário e prestador de Teresópolis
estiveram na SES, tendo informado que estariam prontos a atender a região, sendo mais uma vez
encaminhada a programação e valores previstos para tal. O Sr. Antônio Henrique Vasconcellos,
Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis, confirmou que esteve na SAECA, no entanto informou
que não foi possível chegar a um acordo com o prestador sem que houvesse uma conversa com a
participação da Superintendência de Regulação Estadual. A Sra. Dayse Muller, juntamente com a
representante titular da SES na região, fará o reforço desta solicitação junto às áreas técnicas citadas.
2. Cirurgia Vascular: A Sra. Dayse Muller reiterou que a SAECA continua buscando possibilidades
de pactuação de referências em outras regiões, porém existe uma dificuldade na negociação de valores
com os prestadores que, em grande parte, são privados ou filantrópicos. Uma possibilidade seria o
retorno da complementação financeira através de recursos estaduais, mas ainda não há perspectiva
quanto a uma nova Resolução. A Sra. Dayse informou ainda, que, os municípios de Nova Friburgo,
Barra Mansa e Itaperuna, que possuem prestadores habilitados em Cirurgia Vascular foram novamente
oficiados pela SES para responder sobre a impossibilidade de se tornarem executores para a região
Serrana. Outra informação foi a de que a Regulação está encaminhando os pacientes ao Instituto
Estadual de Cardiologia – IECAC e ao Instituto Nacional de Cardiologia. O Sr. Antônio Henrique
informou que este tem sido um encaminhamento apenas para consultas, não ocorrendo no caso de
cirurgias. III. Informes: 1. Emenda Parlamentar (SMS de Petrópolis): A Sra. Fabíola Heck,
apresentou as propostas de Emenda Parlamentar cadastradas pelo município de Petrópolis no sistema
do Fundo Nacional de Saúde, para Reforma de UBS, Compra de equipamento e material permanente
para Atenção Básica e para Aquisição de Veículo para Epidemiologia. 2. Implantação de Projetos
(SMS de Guapimirim): A Sra. Eliane Moraes, representante da Secretaria Municipal de Saúde de
Guapimirim informou que foram encaminhados às áreas técnicas pertinentes da SES/RJ, os projetos
de Implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e o Projeto de Implantação do
Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Adolescente, para apreciação. 3. Nota Técnica
n°. 1,2,3 da Assessoria de Planejamento em Saúde referente à Pactuação 2019 das metas dos
indicadores relacionados às prioridades Nacionais e Estadual: A Sra. Dayse Muller, reforçou o
envio das Notas Técnicas da Assessoria de Planejamento da SES/RJ, que tratam do processo de
Pactuação 2019 das metas dos indicadores relacionados às prioridades Nacionais e Estadual, sendo
elas: NT n°. 01 - Atualização das Referências Técnicas Municipais do SARGSUS, com vistas à
capacitação no Sistema DIGISUS Gestor; NT n° 02 e n° 03 – Informações sobre o sistema DigiSUS
Gestor - Módulo Planejamento. 4. Dia D de Prevenção das Arboviroses: A Sra. Dayse Muller,
Comissão Intergestores Regional Serrana– CIR/S
Endereço: Av. Euterpe Friburguense, n° 93 - Centro.
Nova Friburgo – RJ, CEP: 28605-220.
Telefone da sede: (22) 2533-5087
E-mail: cir.serrana@saude.rj.gov.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

reforçou a definição do dia 16 de março como data para as ações do “Dia D de Prevenção das
Arboviroses”. 5. Informes SAFIE/SES: A Sra. Dayse Muller, reiterou os informes feitos pela
Superintendência de Assistência Farmacêutica - SAFIE durante a 02° Plenária Ordinária da CIB, sobre
a extensão da distribuição dos repelentes adquiridos pela União e distribuídos pela SES/RJ para
atendimento da população em situação de elevada vulnerabilidade social, epidemiológica e ambiental;
Reforçado também o informe aos municípios contemplados pela Estratégia NutriSUS, que se
encontram com pendências na prestação de contas do 2° ciclo/2018. Na região Serrana, apenas o
município de Guapimirim necessita sanar pendências relacionadas à Estratégia mencionada. 6.
Cofinanciamento SES/SAECA: A Sra. Dayse Muller, apresentou a lista dos municípios que já
concluíram a adesão ao Cofinanciamento Estadual proposto pela SAECA, que apresenta um Rol de
procedimentos eleitos para ampliação do acesso. Alguns gestores observaram que embora não
constassem da lista apresentada, já haviam concluído a adesão do município. A Sra. Dayse esclareceu
que a apresentação mostrava uma listagem fechada até a data da CIB/RJ de fevereiro, sujeita a
atualizações. 7.Informe COSEMS/RJ: A Sra. Solange reforçou o prazo para envio do Relatório
Quadrimestral do ano de 2018 até 28/02 e informou sobre atualização da versão 4.0 do Sistema SIOPS,
para os municípios que ainda não homologaram os relatórios. Reforçou também que haverá no dia 20
de março, na Sede da Secretaria Executiva da CIR, uma Roda de Conversa com os coordenadores
municipais de Vigilância em Saúde, Imunização e Atenção Básica para tratar da cobertura vacinal da
região, buscando-se um levantamento das principais dificuldades enfrentadas pelos municípios, para
posterior encaminhamento às áreas técnicas da SES. A Sra. Dayse Muller aproveitou para fazer um
lembrete sobre o Curso sobre Instrumentos de Gestão do SUS, oferecido pelo TCE/RJ, na modalidade
semipresencial, com encontros em Teresópolis. A Sra. Solange informou que enviou o link para
inscrições via e-mail. O Sr. Manoel Santos, informou sobre o Seminário de Assistência Farmacêutica
da Região Serrana, que será realizado em 26 de março no município de Teresópolis. Ao final da reunião
A Sra. Vânia Huguenin, Secretária Municipal de Saúde de Cordeiro, solicitou à Secretaria Executiva
da CIR, que registrasse em Ata, que o município sofreu um ataque através de Redes Sociais e Imprensa
local, denegrindo sua imagem e dos Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, sendo tomadas as
medidas cabíveis junto ao COREN/RJ. Em seguida, foram encerrados os trabalhos. Eu, Nathália Busch
Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 26 de
fevereiro de 2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Muller Fernandes
Representante Suplente de Nível Central SES/RJ.
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