Assessoria de Regionalização

ATA da 07ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 24 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 10 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 07° 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. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-S), Sra. Jéssica Costa Lemos
(Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Coordenadora NDVSSerrana), Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das
Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Marco Welber Vieira (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Fábio
Lourenço Siles (Titular SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Nara Leandra Pereira da Silva (Suplente
SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Marcelly Moraes (Suplente SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia
Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Rafael Tressi (Suplente SMS de Guapimirim), Sr.
Adivar Exposto da Silva (Titular SMS de Macuco), Sr. Carlos Perdomo Maturana (Suplente SMS de
Macuco), Sr. Bruno Luiz Constantino (Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Waleska Ornellas
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Ariadna Heringer (Representante SMS de Nova Friburgo
/ Grupo Condutor Regional Rede Cegonha), Sra. Perla Carvalho (Coordenadora Saúde da Mulher SMS
de Nova Friburgo), Sra. Samyra Oliveira (Gerência Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro
em Nova Friburgo), Denise Cristina Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sr. Luís Gustavo
Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Fernanda Almeida (Suplente SMS de
São Sebastião do Alto), Sr. Magno Faraco da Silva (Suplente SMS de São José do Vale do Rio Preto),
Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sra. Patrícia Aragão (Representante
SMS de Teresópolis), Michelli Machado Campos (Suplente SMS de Trajano de Moraes), A Plenária
contou com a presença da representação da SES, de 14 Secretarias Municipais de Saúde, sendo
05 Secretários de Saúde, 09 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS
de: Cantagalo e Duas Barras. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a reunião, saudando todos os
presentes. I. Apresentação: 1. Cenário Arboviroses: A Sra. Claudia Bertolli fez uma breve
apresentação sobre o tema e informou que a apresentação sobre o Cenário Epidemiológico de
Arboviroses no Estado do Rio de Janeiro, realizada durante a última Plenária CIB/RJ, será
encaminhada aos gestores, através de e-mail, pela Secretaria Executiva da CIR-S. II.Pactuação: 1.
Ata da 06ª Reunião Ordinária CIR-S 2019: foi pactuada a Ata da 06° Plenária Ordinária da CIRSerrana, realizada em 18 de junho de 2019. O documento com a transcrição da reunião foi enviado,
previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR. 2. Atualização do
Plano Regional Rede Cegonha: a Sra. Ariadna Heringer, representante do Grupo Condutor Regional
da Rede Cegonha, falou sobre a atualização do Plano de Ação Regional, construída a partir da
devolutiva do Ministério da Saúde em relação ao documento original. A Sra. Dayse informou que o
prazo para retorno das informações solicitadas ao MS já havia se esgotado, sendo de extrema
importância a apreciação do documento para encaminhamento à próxima Plenária da CIB/RJ. A Sra.
Ariadna reportou a dificuldade em obter a participação e o retorno dos municípios quanto às demandas
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identificadas, de modo a cumprir o cronograma de pactuação. Em seguida, apresentou o detalhamento
das informações atualizadas sobre os leitos obstétricos e das referências para parto e pré-natal de alto
risco. Os gestores observaram que o quantitativo de leitos de UTI Adulto da Região estava incorreto e
a representante do Grupo Condutor fará a devida correção. Em relação às referências de pré-natal de
alto risco, os municípios de Carmo, Guapimirim e Sumidouro não apresentaram referência
formalizada, sendo observado por meio dos dados de migração e internação coletados nos sistemas
oficiais de informação que o município de Teresópolis vem atuando como sua referência. O município
de Teresópolis manifestou-se durante a atualização do documento contrário à oferta de vagas para prénatal de alto risco, considerando a ausência de PPI estabelecida com estes municípios. A Sra. Ariadna
informou que a mesma situação acontece com Nova Friburgo. A Sra. Solange Cirico reiterou que o
Plano de Ação cita as referências e o desenho da Rede temática. Os exames realizados no pré-natal,
internações e partos de alto risco, que não possuem pactuação na PPI, necessitam de revisão e
pactuação. Esta informação está destacada no Plano e o Grupo Condutor ficou responsável por este
levantamento. Outra informação importante diz respeito às referências para parto de alto risco, que
ainda não foram formalizadas, pois os serviços nos municípios polos se encontram em processo de
habilitação. A Sra. Dayse reforçou que os serviços de referência para atenção à gestação e ao parto de
alto risco habilitados devem cumprir o seu papel regional. Sendo assim, Teresópolis deve informar o
número de vagas disponíveis para atendimento às pacientes de Carmo, Guapimirim e Sumidouro uma
vez que os dados já indicam o atendimento a estes municípios e grande parte da região já está sendo
encaminhada para Nova Friburgo. A representante do município de Teresópolis, Sra. Patrícia Aragão,
informou que solicitará as providências necessárias e encaminhará as informações para a Secretaria
Executiva da CIR. Sendo assim, foi pactuada a atualização do Plano Regional da Rede Cegonha. A
Sra. Vânia Huguenin aproveitou para registrar que enfrenta dificuldades com a falta de diretrizes e
informações sobre os procedimentos de Aborto Legal na região. A mesma relatou um caso ocorrido
no município de Cordeiro e solicitou que a Área Técnica da SES aborde o assunto nos Grupos de
Trabalho. 3. Solicitação Credenciamento da Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro (SMS de
Nova Friburgo): foi pactuada a solicitação de credenciamento e qualificação do município de Nova
Friburgo para 05 leitos GAR no Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro de Nova Friburgo. A
Secretaria Municipal de Saúde informou que já abriu o devido processo junto às áreas técnicas da
SES/RJ. 4.Proposta de reforma para readequação da UPA (SMS de Cachoeiras de Macacu): foi
pactuada pela Plenária a proposta da Secretaria Municipal de Cachoeiras de Macacu para alteração da
utilização do imóvel destinado à construção de uma Unidade de Pronto Atendimento - UPA, para
destinação diversa da originalmente pactuada. A solicitação foi embasada na Portaria GM/MS n°.
3.583 de 05 de novembro de 2018, que estabelece os procedimentos para execução do disposto no art.
2° do Decreto n°. 9.380 de 22 de maio de 2018, que trata da readequação da rede física do Sistema
Único de Saúde, oriunda de investimentos realizados pelos entes federativos com recursos repassados
pelo Fundo Nacional de Saúde. A Secretaria Executiva da CIR encaminhará o projeto para análise da
Coordenação Geral de Urgência e Emergência da SES/RJ. III. Assuntos Pendentes: 1. Cirurgia
Vascular: A Sra. Solange Cirico fez uma consideração sobre a habilitação do Serviço de Alta
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Complexidade Vascular no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e alertou sobre a
possibilidade de pactuação para que este Serviço venha a se tornar a referência também para a Região
Serrana. A Sra. Dayse informou que o serviço mencionado foi pactuado somente para municípios da
região Metropolitana I, pois os quantitativos disponibilizados não atenderiam, a princípio, a demanda
de outra região. Os gestores questionaram sobre a falta de referência regional e a Sra. Dayse adiantou,
ainda em caráter não oficial, que estão sendo discutidas na SES alternativas para o equacionamento do
problema e sugeriu que os gestores aguardem até a próxima Plenária, para que a SAECA se pronuncie
sobre as negociações em andamento. IV. Informes: 1. Atualização dos Recursos Regionais do
PlanejaSUS 2019, alocados nos municípios polos: foi solicitada ao município de Petrópolis a
atualização do saldo dos recursos regionais PlanejaSUS 2019. A Sra. Denise Kronemberg informou
que vai solicitar a informação ao Fundo Municipal de Saúde e encaminhará o retorno para a Secretaria
Executiva da CIR-S. 2. Rede Oftalmologia: Informe solicitado pela Câmara Técnica da CIR. Na
ocasião da reunião alguns técnicos e representantes manifestaram dúvidas e dificuldades com o
agendamento dos procedimentos oftalmológicos que serão executados pelo município de Teresópolis
e da posterior migração para o novo executor, Petrópolis. A Sra. Vânia Huguenin informou que o
sistema liberou para Cordeiro apenas 02 vagas para cirurgia de Catarata em Teresópolis, considerando
os dois meses de referência (abril e maio) e que não consegue fazer o agendamento dos pacientes para
Petrópolis. A Sra. Denise Kronemberg informou que a regulação municipal de Petrópolis está se
organizando e participando dos treinamentos do Sistema Estadual de Regulação – SER, para liberar o
atendimento no prazo determinado. Diante das dificuldades expostas, a Sra. Dayse informou que
entrará em contato com a Superintendência de Regulação da SES e os gestores concordaram com a
possibilidade de agendar uma nova reunião extraordinária para sanar todas as dúvidas. 3. Projeto
Roda Hans: A Sra. Claudia Bertolli informou sobre a ampliação de 01 dia para atendimento clínico
na Carreta do Projeto Roda Hans, que permanecerá por 02 dias em Nova Friburgo e 02 dias em
Cordeiro. A Sra. Claudia também reforçou a importância dos treinamentos das equipes, previstos para
agosto, e salientou a importância do comprometimento dos municípios com o transporte de seus
profissionais e pacientes até o polo, incluindo o envio dos insumos e medicamentos necessários para
o atendimento, conforme pactuado anteriormente. 4. Soro Antiofídico e Vacina Antirrábica (SMS
de Santa Maria Madalena): O Secretário Municipal de Saúde de Santa Maria Madalena, Sr. Luiz
Gustavo Manhães, falou sobre as notificações do Ministério Público ao município, requisitando
providências emergenciais para o suprimento da falta de soro antiofídico e vacina antirrábica,
considerando o cenário atual de desabastecimento. A Sra. Dayse recordou que este tem sido um
assunto recorrente nas pautas da CIR e da CIB e que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde
manifestou esclarecimentos através de Notas Técnicas e Comunicados a respeito da situação de
abastecimento e que, 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 peçonhentos. O Sr. Luiz
Gustavo informou que já anexou todas as justificativas para indisponibilidade do insumo no município,
mas não houve entendimento aceitação por parte da Promotoria de Justiça. A Sra. Solange Cirico
ressaltou que há possibilidade de outros municípios receberem este tipo de notificação e concordou
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com a sugestão da Sra. Dayse de encaminhamento ao Assessor Jurídico do COSESMS, a fim de que
seja elaborado um documento padrão para resposta a esta demanda judicial. 5. Atestado de Conclusão
de Obra UBS (SMS de Petrópolis): a Sra. Denise Kronemberg apresentou o atestado de conclusão
de obra da Unidade Básica de Saúde - UBS, situado no bairro Alto Independência em Petrópolis. 6.
Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 06/2019 sobre os Grupos de Trabalho, Condutores, CIES
e CIB/RJ: a Secretaria Executiva da CIR-S reforçou os principais informes de interesse regional que
foram apresentados durante a última Plenária da CIB/RJ e 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 informou sobre a nova
ferramenta disponível no site do CONASEMS intitulada “Painel de Apoio a Gestão”, onde é possível
consultar de forma detalhada o financiamento, indicadores e emendas de cada município. A Sra.
Solange reforçou os prazos para homologação do 3° bimestre do SIOPS e publicação do Relatório
Resumido de Execução Orçamentária – RREO. Por fim, falou sobre a qualidade dos trabalhos
apresentados no “XXXV Congresso Nacional das Secretarias Municipais de Saúde”, que aconteceu de
02 à 05 de julho em Brasília e da Premiação em 01° Lugar do trabalho apresentado pelo COSEMS/RJ.
Sem nenhum outro assunto a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária
Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 24 de julho de 2019.

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