Assessoria de Regionalização

ATA da 05ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 22 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 25 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 05° 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. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-S), 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. Lolita Maria Collazo (Gerência de Hanseníase
SES/RJ), Sra. Sylvia Regina Silva (Gerência de Hanseníase SES/RJ). Do COSEMS/RJ: Sra. Solange
Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Alex
Sandro Monnerat (Representante SMS de Bom Jardim), Sr. Márcio da Silva Barbas (Titular SMS de
Cantagalo), Sra. Élida Carmo da Silva Passos (Titular SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira
Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Erika Oliveira (Suplente SMS de Duas Barras), Sra. Eliane
Moraes Leite (Representante SMS de Guapimirim), Sra. Sabrina Santanna (Representante SMS de
Guapimirim), Sra. Tânia Trilha (Titular SMS de Nova Friburgo), Sra. Denise Kronemberg (Suplente
SMS de Petrópolis), Sr. Luiz Gustavo Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra.
Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Antônio Henrique
Vasconcellos da Rosa (Titular SMS de Teresópolis). 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: Cachoeiras de Macacu,
Macuco, São Sebastião do Alto, São José do Vale do Rio Preto e Trajano de Moraes. A Sra. Dayse
Santos de Aguiar iniciou a reunião, saudando e agradecendo a todos pela presença. I. Apresentação:
1.Exames CEDI – Rio Imagem: A Sra. Dayse abordou a apresentação realizada em CIB, que trata
dos procedimentos realizados pelo Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem e as cotas por
procedimento para cada município, destacando que a apresentação será encaminhada pela Secretaria
Executiva da CIR, através de e-mail. 2.Cenário Arboviroses: A Sra. Claudia Bertolli apresentou as
informações que são levadas mensalmente, pelo Superintendente de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental da SVS/SES, às reuniões ordinárias da CIB/RJ, sobre o Cenário de Arboviroses no Estado
do Rio de Janeiro. A Sra. Claudia alertou sobre o aumento de casos notificados de chikungunya na
região, em relação ao ano de 2018, e reforçou a recomendação de intensificação das ações de controle,
incluindo controle de vetor, visitas domiciliares e a realização do LIRAa. II.Pactuação: 1. Ata da 04ª
Reunião Ordinária CIR-S 2019: foi pactuada a Ata da 04° Plenária Ordinária da CIR-Serrana,
realizada em 25 de abril de 2019. O documento com a transcrição da reunião foi enviado, previamente,
aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR. 2. Projeto Roda Hans – Região
Serrana: A Sra. Lolita Maria Collazo, da Gerência de Hanseníase da SES/RJ, apresentou a proposta
elaborada pelo GT Regional Ampliado, que ocorreu em 14/05, para definição do itinerário da Carreta
Roda Hans na Região Serrana. A Sra. Lolita explicou que a área técnica havia sugerido a parada nos
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

Assessoria de Regionalização

três municípios polos da região, porém, na ocasião da reunião, o município de Petrópolis não
manifestou interesse em receber a unidade móvel e abriu mão das vagas para capacitação dos
profissionais, pois já desenvolve as ações do Programa de Hanseníase. Os participantes do GT
Regional Ampliado definiram, após votação, encaminhar para a CIR a proposta de que fosse realizado
o treinamento dos profissionais da região, seguido de dois dias de atendimento, no município de Nova
Friburgo, e um dia de atendimento em Carmo e Guapimirim, respectivamente. No entanto, a Gerência
de Hanseníase da SES havia apontado o município de Cordeiro, por ser considerado de fácil acesso
para um número expressivo de municípios e por possuir estrutura adequada para este tipo de atividade.
A área técnica também informou sobre a inviabilidade de parada da unidade em Guapimirim,
considerando que o município vizinho de Magé também realizará atendimento. A Sra. Vânia
Huguenim colocou o município de Cordeiro à disposição e solicitou que os demais gestores
considerassem a melhor logística para os pacientes, já que nenhum município de porte pequeno irá
atingir a quantidade desejada de atendimentos somente com seus munícipes. Também o Secretário de
Cantagalo, Sr. Marcio Barbas, sugeriu que os gestores decidissem pensando na população e não em
interesses particulares. A Sra. Élida da Silva Passos, gestora da SMS de Carmo, manifestou interesse
em realizar as atividades da Carreta em seu município, mas concordou que a decisão deve contemplar
o acesso da maioria dos municípios. Desta forma, os gestores presentes na Plenária pactuaram, por
consenso, a proposta de realizar o treinamento dos profissionais, seguido de dois dias de atendimento,
no município de Nova Friburgo e um dia de atendimento no município de Cordeiro. Em relação ao
treinamento dos profissionais que atuarão na unidade móvel, os municípios de Nova Friburgo e
Teresópolis terão 02 vagas para Médicos, 01 vaga para Odontólogo, 01 vaga para Enfermeiro e 01
vaga para Fisioterapeuta. Os demais municípios terão direito a 01 vaga por especialidade. 3.Prestação
de Contas Recurso Regional NDVS-Serrana: a Sra. Claudia Bertolli apresentou o Balancete de
receitas e despesas dos recursos destinados ao Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde da
Região Serrana (NDVS), referente aos anos de 2016, 2017 e 2018. Os gestores presentes aprovaram a
prestação de contas apresentada e a Secretaria Executiva da CIR-S encaminhará para apreciação da
área técnica responsável. 4.Incentivo Rede de Urgência e Emergência – SMS de Teresópolis: foi
pactuada a solicitação do município de Teresópolis para qualificação de 03 leitos existentes de CTI no
Hospital São José de Teresópolis, habilitados pelo SUS para receberem o incentivo da Rede de
Urgência e Emergência. 5. COAPES (SMS Guapimirim): foi aprovado o Termo de Contrato
Organizativo de Ação Pública Ensino e Saúde (COAPES), celebrado entre a Instituição Formadora
Fundação Educacional Serra dos Órgãos – UNIFESO/Teresópolis e a Secretaria Municipal de Saúde
de Guapimirim. 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. A Sra. Solange Cirico falou sobre uma pactuação que
ocorreu na 5° Plenária da CIB para habilitação do serviço de cirurgia vascular de alta complexidade
no município de Nova Iguaçu e que seria uma possível referência para a região. A Sra. Dayse informou
que a SAECA está iniciando a discussão sobre as alterações na Rede de Atenção Cardiovascular, tendo
em vista a habilitação deste serviço em Nova Iguaçu. O Sr. Antônio Henrique Vasconcelos, gestor da
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SMS de Teresópolis, sugeriu a interlocução dos demais gestores com Nova Friburgo, uma vez que o
teto financeiro da região para a Alta Complexidade Vascular é destinado ao município, tendo em vista
o prestador habilitado em seu território. Todos concordaram com a sugestão e se reunirão
posteriormente para tratar do assunto. IV. Informes: 1. Oftalmologia: A Sra. Dayse abordou a
pactuação realizada durante a 03° Plenária Ordinária da CIR-S, no mês de março, que trata do
remanejamento da Rede de Oftalmologia da região, anteriormente estabelecida no município de
Niterói, para o município de Teresópolis. A Sra. Dayse questionou o Sr. Antônio sobre o contrato de
serviço com prestador, que, até a data da presente reunião, não havia sido disponibilizado à
Superintendência de Regulação da SES para inserção no Sistema Estadual de Regulação-SER. O
mesmo informou que a cota física e os valores enviados pela SAECA não correspondem aos
procedimentos de alta complexidade. A Sra. Dayse afirmou que os dados foram apresentados em
diversas Plenárias Ordinária da CIR e que está explicitado na Deliberação CIR que o remanejamento
pactuado deverá contemplar os quantitativos físicos e financeiros previstos na programação vigente
dos procedimentos de média e alta complexidade em oftalmologia de cada município encaminhador.
A Sra. Solange reiterou que os valores da alta complexidade também foram apresentados durante a
pactuação em CIB. A Sra. Dayse solicitou ao Sr. Antonio que mantenha contato com a SAECA e com
a Superintendência de Regulação com a máxima urgência, no prazo de 1 semana, para equacionar o
assunto em definitivo e para evitar prejuízo à assistência dos pacientes residentes nos municípios
encaminhadores. Caso essa providência não ocorra, a SES vai propor novo remanejamento e nova
pactuação a estes municípios. O Sr. Antônio informou que irá agendar uma reunião com a SAECA e
a Sra. Dayse afirmou que faz questão de participar desta reunião. 2. Regulação pacientes oncológicos
em Teresópolis (SMS de Cordeiro): A Sra. Vânia Huguenim, Secretária Municipal de Saúde de
Cordeiro, solicitou o retorno deste tema à pauta, pois, na reunião anterior, o gestor do município de
Teresópolis se comprometeu a não mais exigir, por parte da SMS de Teresópolis, ofício para acesso ao
prestador de oncologia dos pacientes oriundos dos municípios. A Sra. Vânia afirmou que a dificuldade em
relação ao fluxo estabelecido pelo município de Teresópolis para o tratamento e para liberação dos
medicamentos dos pacientes oncológicos segue sem alteração. A Sra. Dayse mencionou o encaminhamento
feito na Plenária anterior para realização de uma reunião com o objetivo de tratar das questões da Rede de
Oncologia na Região, com a presença da SAECA e da Superintendência de Regulação da SES. Os gestores
solicitaram à Sra. Dayse que consulte as áreas técnicas sobre a possibilidade de agendamento de uma
Reunião Extraordinária na segunda semana de junho, no Rio de Janeiro. A Sra. Dayse encaminhará
maiores informações sobre o agendamento para a Secretaria Executiva da CIR-S. 3.
Desabastecimento Soro Antirrábico: A Sra. Claudia Bertolli divulgou a informação da Subsecretaria
de Vigilância em Saúde à respeito da situação de abastecimento de soro antirrábico humano e
Imunoglobulina humana antirrábica –IGHAR, com a recomendação de utilização criteriosa do
imunobiológico, considerando que, desde agosto de 2016, o Estado do Rio de Janeiro vem recebendo
do Ministério da Saúde quantitativos inferiores aos solicitado da Vacina Antirrábica Humana e, em
alguns meses, também do Soro Antirrábico Humano. Em função deste cenário, várias medidas foram
tomadas pelo Estado, a fim de reduzir o impacto sobre a assistência às vítimas de acidentes com
animais potencialmente transmissores da raiva. Por decisão técnica, a SVS/SES determina aos
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municípios a centralização das doses de Soro Antirrábico Humano em municípios estratégicos, de
forma a atender às demandas regionais e suprimir o desabastecimento. A Sra. Claudia informou que,
atualmente, o Estado do Rio de Janeiro possui 21 municípios polos de soroterapia para atendimento
antirrábico, sendo 03 na Região Serrana. Diante do desabastecimento de Soro Antirrábico Humano, é
necessária a adequação da quantidade de polos por região. Este assunto será pautado e discutido com
Coordenadores Municipais de Vigilância em Saúde na próxima reunião do Grupo de Trabalho. 4.
Cofinanciamento Atenção Primária: a Sra. Dayse reforçou sobre a publicação da Resolução SES nº
1846 de 09 de maio de 2019, que aprova o Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária
à Saúde. Alguns gestores puderam assinar o termo de adesão no dia da CIB e, para os que não estiveram
presentes, a Secretaria Executiva da CIR encaminhou o mesmo, por e-mail, orientando que o
documento deve ser protocolado na Superintendência de Atenção Primária à Saúde, situada na Rua
México, 128, sala 404, Centro, Rio de Janeiro-RJ, em duas vias, com carimbo e assinatura do
Secretário Municipal de Saúde. 5. Programa de Apoio aos Hospitais do Interior – PAHI: informe
sobre a publicação da Resolução SES n°. 1845/2019 que Implementa o Programa de Apoio aos
Hospitais do Interior – PAHI. Na Região Serrana, o município de Petrópolis não foi contemplado, pois
está fora dos parâmetros populacionais, e o município de Macuco também não, uma vez que não dispõe
de serviço hospitalar. 6.Projeto de Ampliação das Equipes de Estratégia de Saúde da Família –
SMS de Petrópolis: A Secretaria Executiva da CIR-S incluiu na pauta o informe solicitado pela
Secretária Municipal de Saúde de Petrópolis, Sra. Fabiola Heck, para ciência do Colegiado do Projeto
de Ampliação das Equipes de Estratégia de Saúde da Família dos bairros Caxambu Lusitano, PosseIII e Alto da Serra-IV. A Secretaria Executiva da CIR encaminhará o projeto para apreciação da
Superintendência de Atenção Básica, com vistas à pactuação em CIB. 7. Comunicado AR/SE-CIR
Serrana n°. 04/2019 sobre os Grupos de Trabalho, Condutores, CIES e CIB/RJ: A Secretaria
Executiva da CIR-S reforçou 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.
8.Informe COSEMS/RJ: A Sra. Solange Cirico destacou para os Secretários os compromissos de
gestão que têm como prazo final 30 de maio, como o envio do Relatório Detalhado do Quadrimestre
Anterior – RDQA, a homologação do SIOPS com os dados do segundo bimestre do ano corrente e a
publicação do Relatório Resumido de Execução Orçamentária – REREO segundo bimestre. Em
seguida, a mesma reforçou que enviou aos gestores as planilhas com os valores repassados pela SES
aos municípios no ano de 2018, ressaltando que esta informação foi solicitada aos municípios pelo
Ministério Público. A Sra. Solange também falou sobre a necessidade de solicitar ao Ministério da
Saúde a adesão à Caderneta do Idoso, através do site do MS, pois só receberão as cadernetas os
municípios que confirmarem online a adesão ao Programa. Em seguida, foram encerrados os trabalhos.
Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova
Friburgo, 22 de maio de 2019.
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Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR-Serrana
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular de Nível Central SES/RJ.
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