Assessoria de Regionalização

ATA da 04ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 25 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 15 minutos, deu-se início, na
sede da Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Regional Serrana, situada a Av. Euterpe
Friburguense n°. 93, centro – Nova Friburgo/RJ, a 04° 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 Nível Central SES/RJ),
Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente Nível Central SES/RJ), Sra. Rebecca Cabral
(Assessora Técnica da SGAIS/SES/RJ), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva
da CIR-S), Sra. Claudia Bertolli Ormeli (Coordenadora NDVS-Serrana), Sra. Alcidéa Shuenck
Guilande (Apoio Técnico NDVS-Serrana), Sra. Lúcia Reis Groff (Coordenadora Central Regional de
Regulação CREG-Serrana), Sra. Michelli Nogueira (Médica Central de Regulação Regional CREGSerrana), Sra. Fernanda Rodrigues (Apoio Técnico Institucional SEINSF/MS). Das Secretarias
Municipais de Saúde: Sr. Márcio da Silva Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Marcelly 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. Sabrina Soares (Representante SMS de Nova
Friburgo), Sra. Amanda Herdy (Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular
SMS de Petrópolis), Sra. Denise Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sr. Luiz Gustavo
Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Aline Gonçalves Maia (Representante
SMS Santa Maria Madalena), Sr. Magno Faraco (Suplente SMS de São José do Vale do Rio Preto),
Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Antônio Henrique
Vasconcellos da Rosa (Titular SMS de Teresópolis), Sra. Michelli Machado Campos (Representante
SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 11
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 06 Secretários de Saúde, 05 Suplentes/Representantes
Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu,
Guapimirim, Macuco e São Sebastião do Alto. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a reunião,
saudando e agradecendo a todos pela presença, e apresentou a Sra. Rebecca Cabral, da Assessoria
Técnica da SGAIS/SES RJ). I. Apresentação: 1. Roda Hans: A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora
do NDVS-Serrana, realizou a apresentação do Projeto Roda Hans. Trata-se de uma unidade itinerante
que percorrerá todas as regiões do Estado, entre os meses de agosto e setembro de 2019, realizando
exames dermatoneurológicos, com enfoque no Programa de Hanseníase. A Sra. Claudia informou que
a definição da rota da unidade móvel na região e a discussão de logística serão definidas em uma
reunião ampliada dos GT’s regionais, no dia 14 de maio, na sede da CIR/NDVS-Serrrana. A Sra. Dayse
Muller reforçou a importância de envolvimento dos técnicos municipais no GT ampliado para
proposição dos municípios estratégicos que receberão a unidade, buscando-se otimizar a permanência
da carreta e de especialistas na região na perspectiva de capacitação das equipes locais de trabalho. A
definição final da trajetória da carreta do projeto deverá ser pactuada pelos secretários na reunião da
CIR no mês de junho. 2.Cenário Arboviroses: A Sra. Dayse Aguiar explicou que esta apresentação
acontece como reforço da apresentação que é feita, mensalmente, pelo Superintendente de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental da SVS/SES nas reuniões ordinárias da CIB/RJ. A Sra. Claudia Bertolli
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realizou uma apresentação resumida sobre o tema e a Sra, Dayse Muller ressaltou que o cenário
apresentado pode ser comprometido pelo atraso nas notificações, sendo essencial a manutenção das
informações atualizadas no sistema oficial para registro de casos (SINAN). Foram reforçadas as
recomendações de intensificação das ações de controle, incluindo controle de vetor, visitas
domiciliares e a realização do LIRAa. II.Pactuação: 1. Ata da 03ª Reunião Ordinária CIR-S 2019:
foi pactuada a Ata da 03° Plenária Ordinária da CIR-Serrana, realizada em 27 de março de 2019. O
documento com a transcrição da reunião foi enviado, previamente, aos gestores, via e-mail, através da
Secretaria Executiva da CIR. 2. COAPES (SMS Guapimirim): o item foi retirado da pauta, pois não
havia representante da Secretaria Municipal de Saúde de Guapimirim na Plenária. III. Assuntos
Pendentes: 1. Cirurgia Vascular: A Sra. Dayse reforçou que ainda não há novas informações sobre
as possibilidades de pactuação das referências de Cirurgia Vascular de Alta Complexidade para a
Região Serrana e que a SAECA continua articulando com outras regiões. A Sra. Marcelly,
representante da SMS de Carmo, informou que a regulação municipal identificou a possibilidade de
agendamento de cirurgias vasculares através do SISREG e que anteriormente não havia essa opção,
no entanto os pacientes inseridos foram pendenciados. A Sra. Lúcia Groff, da Central Regional de
Regulação SES, reiterou que a central só opera o Sistema Estadual de Regulação e desconhece as
informações do SISREG, mas acredita que as vagas mencionadas referem-se a consultas e
procedimentos de média complexidade. A Sra. Dayse informou que levará a dúvida do município de
Carmo para as áreas técnicas competentes da SES/RJ. IV. Informes: 1. Cofinanciamento estadual
para procedimentos de atenção ambulatorial de média e alta complexidade: A Sra. Dayse Aguiar
informou que a SES considera importante que seja feito, em todas as regiões, o monitoramento da
adesão e de execução dos procedimentos elegíveis para o cofinanciamento estadual, considerando que
já foram realizados os pagamentos do período fevereiro a abril. Sra. Dayse também reforçou que a
Assessoria de Regionalização está empenhada em identificar e ajudar os municípios que não fizeram
a adesão e também aos que desejarem ampliar a oferta pactuada. A Sra. Lúcia Groff solicitou aos
municípios executores que encaminhem com maior brevidade possível para a Central Regional de
Regulação a relação dos prestadores de serviço e a oferta pactuada para parametrização do sistema. 2.
Equipe Saúde Bucal (SMS de Sumidouro): A Sra. Dayse informou sobre a solicitação de
implantação de uma Equipe de Saúde Bucal Modalidade I, na Estratégia de Saúde da Família do
município de Sumidouro. O projeto escrito pelo município foi recebido pela Secretaria Executiva da
CIR e será encaminhado à Superintendência de Atenção Básica da SES para apreciação, com vistas à
pactuação em CIB. 3. Regulação Pacientes oncológicos em Teresópolis (SMS de Cordeiro): A Sra.
Vânia Huguenin solicitou este ponto de pauta para expor a dificuldade no fluxo de regulação
estabelecido pelo município de Teresópolis para o tratamento de pacientes oncológicos, no qual o
município encaminhador faz a solicitação de atendimento via ofício à Secretaria Municipal de Saúde,
com um prazo de 10 dias para retorno e, somente após, o encaminhamento do próprio paciente ao
prestador, Hospital São José. A Sra. Marcelly Tavares, representante de Carmo, relatou que seu
município vivencia a mesma experiência e que o prazo para o primeiro atendimento ao paciente chega
a totalizar 30 dias desde o início da solicitação. A Sra. Vânia também informou que o fluxo é o mesmo
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para procedimentos cirúrgicos e para o tratamento de quimioterapia. A Sra. Dayse Aguiar interrompeu
informando que, de acordo com as informações disponibilizadas pela SAECA/SES, Cordeiro não
possui pactuação para quimioterapia e radioterapia com o município de Teresópolis e sim com
Petrópolis. A Sra. Vânia afirmou que desconhece a informação e que nos últimos anos vem
encaminhando os pacientes para tratamento oncológico em Teresópolis. A Sra. Dayse perguntou ao
Sr. Antônio se atenderia à solicitação feita, previamente, pela Secretaria Executiva da CIR para
apresentação, na reunião, do fluxo de regulação do acesso ao serviço de oncologia em Teresópolis. O
mesmo admitiu que o fluxo está em revisão e demonstrou-se surpreso por estar realizando
atendimentos fora da programação pactuada. O Sr. Antônio também explicou que o município de
Teresópolis vem tentando inserir a regulação da oncologia no Sistema Estadual de Regulação – SER,
sem sucesso, e foi questionado sobre a formalização da solicitação junto à SES/RJ. A Sra. Lúcia Groff
informou que, até o momento, não recebeu nenhuma orientação ou solicitação formalizada à respeito
da regulação da oncologia via SER, através da CREG-Serrana. O Sr. Antônio afirmou que, por diversas
vezes, as reuniões com a Superintendência de Regulação para tratar deste tema foram desmarcadas e
informou também que o município está implantando um sistema próprio de regulação que irá
desburocratizar o fluxo atual. Ao ser questionado pela Sra. Dayse Aguiar, o Sr. Antonio se
comprometeu, a partir deste momento, a não mais exigir, por parte da SMS de Teresópolis, o ofício
para acesso dos pacientes ao prestador de oncologia, oriundos dos municípios com os quais mantem
pactuação. O Sr. Magno Faraco, da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto,
sugeriu a realização de uma reunião com pauta única para tratar as questões da Rede de Oncologia na
Região e citou a experiência positiva da reunião do mês de março, realizada no Rio de Janeiro, com a
presença das áreas técnicas da SES. A Sra. Dayse consultou os demais representantes, que
concordaram com o encaminhamento proposto e informou que irá reportar as questões discutidas na
plenária à SAECA e à Superintendência de Regulação, com o objetivo de formalizar uma agenda
conjunta para tratar deste tema. 4. EpiSus: A Sra. Claudia Bertolli falou sobre o Programa de
Treinamento em Epidemiologia aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde – Nível
Fundamental, em que a SES/RJ, em parceria com o programa EpiSus do Ministério da Saúde,
ministrará um curso de detecção e resposta às Emergências em Saúde Pública, visando melhoria da
coleta, análise, intepretação e comunicação dos dados de Vigilância. O curso contará com aulas
presenciais em três momentos, somando 96 horas, com exigência de 100% de presença no treinamento
e atividades de dispersão no próprio município, que somarão 60 horas, totalizando uma carga horária
de 156 horas. A escolha dos municípios se deu com base na incidência de agravos e problemas
ambientais selecionados (Febre Amarela, Febre Maculosa Brasileira, Hanseníase, Leishmaniose
Visceral, Malária, Sífilis, Tuberculose, fatores ambientais biológicos e não biológicos). Além disso,
foram excluídos os municípios que já contaram com vagas nas versões anteriores do curso.
Considerando estes critérios, o município eleito na Região Serrana foi Duas Barras. A Sra. Dayse
Muller reforçou que a Subsecretaria de Vigilância encaminhou um Ofício com as informações do curso
a todos os municípios eleitos e solicita que a inscrição seja enviada, impreterivelmente, até 06/05. A
partir desta data as vagas serão remanejadas a outros municípios. 5. Influenza: A Sra. Dayse Muller
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reforçou o comunicado da Subsecretaria de Vigilância dado na última plenária da CIB em relação à
campanha de vacinação da Influenza. A orientação é de reforço para divulgação e vacinação dos grupos
prioritários, como gestantes, crianças e idosos, pois a taxa de cobertura preconizada não tem sido
alcançada nos últimos anos. A Sra. Michelly Machado, representante da Secretaria Municipal de Saúde
de Trajano de Moraes, falou sobre o receio em se vacinar observado nestes grupos específicos,
principalmente idosos. A Sra. Claudia sugeriu que as coordenações municipais de vigilância em saúde,
imunização e atenção básica atuem conjuntamente na ampliação da estratégia, para informar e
conscientizar a população. A Sra. Dayse Aguiar mencionou que a Secretaria Executiva da CIR
solicitou, previamente, que os gestores apresentassem, durante a reunião, a taxa de cobertura de cada
município. Porém, as informações solicitadas não foram apresentadas. A Sra. Michelli informou que
há uma dificuldade generalizada dos municípios no lançamento dos dados no sistema SIPNI e que por
este motivo não há possibilidade de coletar as informações atualizadas. A Sra. Dayse Muller informou
que os municípios foram alertados sobre a instabilidade do sistema a partir do dia 18/04 e que o prazo
para digitação dos dados será até junho/2019. 6. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 03/2019
sobre os Grupos de Trabalho, Condutores, CIES e CIB/RJ: A Secretaria Executiva da CIR-S
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. 7.Informe COSEMS/RJ:
A Sra. Vânia Huguenim, Secretária Municipal de Saúde de Cordeiro e Diretora de Regionalização e
Descentralização do COSESMS/RJ, informou sobre a ausência da Sra. Solange Cirico, Apoiadora
regional do Cosems, por motivo de agenda do Conselho, no Rio de Janeiro. E fez o informe sobre o
“Seminário Internacional Sobre o Cotidiano do Gerente de Atenção Básica: Formação e Prática”. O
evento será realizado no município de Niterói, no dia 09 de maio de 2019, e as vagas destinadas ao
COSEMS/RJ foram distribuídas entre as regiões do estado, com a sugestão de direcionamento aos
Coordenadores Municipais de Atenção Básica. Por ocasião da Câmara Técnica da CIR S, a Sra.
Solange explicou que havia 10 vagas para a Serrana e o critério de escolha dos municípios foi a
assiduidade do Coordenador de Atenção Básica nas reuniões do Grupo de Trabalho da região. Em
seguida, a Sra. Vânia destacou o “XXXV Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde,
que será realizado em Brasília, de 05 à 09 de julho/2019, e informou que este ano o Estado do Rio
Recebeu 09 vagas para inscrição de trabalhos, sendo que o COSEMS/RJ apresentará um trabalho e das
08 vagas restantes, pelo menos 03 serão destinadas aos trabalhos que foram premiados no último
Congresso do COSEMS/RJ. A Sra. Dayse aproveitou para justificar a ausência da Sra. Nathália Busch
Bom, Secretária Executiva da CIR-Serrana por motivo de força maior. Em seguida, foram encerrados
os trabalhos. Eu, Jessica Costa Lemos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR/Serrana, lavrei e
assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 25 de abril de 2019.
Jéssica Costa Lemos
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular de Nível Central SES/RJ.
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