Assessoria de Regionalização

ATA da 08ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 28 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 20 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 08° 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-S), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-S), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Coordenadora NDVS-Serrana), Sra.
Alcideia Schuenck Guilande (Representante NDVS-Serrana), Sra. Lúcia Reis Groff (Coordenadora
Central Regional de Regulação CREG-Serrana), Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa
(Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sra. Fernanda Maia
Carvalho (Representante 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. Marcelo Braune (Titular SMS de Nova Friburgo), Sra. Sueli Scotelaro Porto
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis), 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), Ana Lúcia
Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos (Titular
SMS de Teresópolis). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 10
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 05 Secretários de Saúde, 05 Suplentes/Representantes
Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cantagalo, Duas Barras, Macuco,
São José do Vale do Rio Preto e Trajano de Moraes. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a
reunião, saudando todos os presentes. I. Apresentação: 1. Vigilância em Saúde: a Sra. Claudia
Bertolli reforçou as apresentações realizadas pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/RJ, na
última Plenária Ordinária da CIB, destacando a situação do sarampo no Estado do Rio de Janeiro.
Foram confirmados 13 casos de sarampo, sendo 10 no município de Paraty, 01 no Rio de Janeiro,
importado de Santos/SP, e 02 no município de Nilópolis, importados de Guarulhos/SP. A Sra. Dayse
Muller alertou sobre o intenso fluxo de pessoas entre os estados, o que demanda uma vigilância
extremamente atenta e apta para uma resposta rápida em relação às medidas de controle frente a um
caso suspeito e sobre a condução municipal para notificações junto à rede privada de serviços de saúde.
Em seguida, a Sra. Claudia fez a apresentação sobre o cenário epidemiológico de arboviroses e sobre
o panorama da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. II.Pactuação: 1. Ata da 07ª Reunião
Ordinária CIR-S 2019: foi pactuada a Ata da 07° Plenária Ordinária da CIR-Serrana, realizada em
24 de julho de 2019. O documento com a transcrição da reunião foi enviado, previamente, aos gestores,
via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR. 2. Retificação Deliberação CIR-S n°. 18/2019:
foi retificada a Deliberação CIR-S n°. 18 de 24 de julho de 2019, que aprova a solicitação do município
de Cachoeiras de Macacu para alteração da utilização do imóvel destinado à construção de uma UPA.
A Coordenação de Urgência e Emergência da SES/RJ não identificou, na Deliberação ou no ofício
original do município, qual seria a destinação diversa da originalmente pactuada. Portanto, o
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documento foi retificado para inclusão da informação de utilização do espaço para construção da Base
Descentralizada do SAMU, um Centro de Especialidades e um Laboratório de Análises Clínicas. Os
termos desta solicitação serão submetidos à análise da área técnica competente da SES/RJ. III.
Assuntos Pendentes: 1. Cirurgia Vascular: a Sra. Dayse explicou que foi habilitado recentemente,
no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, o serviço de Alta Complexidade Vascular. A SAECA/SES
convidará a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis para discutir os termos para pactuação do
referido serviço como referência para a região, a partir do dimensionamento da demanda dos
municípios encaminhadores e da capacidade de oferta do prestador. Tão logo os entendimentos com a
SMS de Petrópolis sejam estabelecidos, a proposta de programação e pactuação será apresentada aos
gestores para apreciação e decisão. IV. Informes: 1. Emenda Parlamentar (SMS de Petrópolis): o
município de Petrópolis informou sobre as Emendas Parlamentares cadastradas para incremento MAC
e aquisição de equipamento e material permanente para unidade de Hematologia/Hemoterapia. A
Secretaria Executiva da CIR reiterou a orientação de que o município encaminhe o ofício diretamente
às áreas técnicas competentes da SES/RJ, com vistas a inclusão na pauta da CIB. 2. Regulação de
Oncologia Teresópolis/ Sistema SER: A Sra. Lucia Groff reforçou que foi liberada a regulação pelo
sistema SER, através do módulo ambulatorial, para as solicitações de consulta em oncologia dos
municípios pactuados com Teresópolis – Hospital São José. A Sra. Vânia Huguenin questionou sobre
o rol de exames e documentos exigidos pelo prestador para realizar a regulação, como comprovante
de residência em nome do paciente solicitante, uma vez que esta informação não compete ao prestador
e sim à Secretaria Municipal de Saúde. A Sra. Lúcia informou que a Superintendência de Regulação
da SES/RJ está revisando o protocolo de acesso junto ao Hospital São José. Sra. Lúcia aproveitou para
informar que o início da regulação de oncologia e de oftalmologia dos municípios pactuados com
Petrópolis está previsto para a segunda quinzena de setembro. 3. Questionário de atualização grade
de referência RUE: a Secretaria Executiva da CIR pediu o apoio dos gestores para retorno das
informações solicitadas, através de e-mail, para atualização da grade de referências da Rede de
Urgência e Emergência. 4. Novos Indicadores de pactuação bipartite: informe solicitado pela
Assessoria de Planejamento em Saúde, para reforço das orientações e material para discussão de novos
indicadores de pactuação bipartite relacionados à AIDS e a Violência, que visam substituir indicadores
já existentes, a partir de 2020. Foi informado pela área que há também a proposta de um novo indicador
das Doenças Falciformes, que deve ser apresentado na CIB de setembro e, posteriormente, divulgado
para as regiões. 5. Avaliação 01° quadrimestre PREFAPS: A Secretaria Executiva da CIR informou
que foi divulgada a avaliação do 01° quadrimestre do Programa Estadual de Financiamento da Atenção
Primária à Saúde – PREFAPS. Na Região Serrana, os municípios de Cantagalo e Macuco cumpriram
entre cinco e sete metas e farão jus à 50% do valor recebido no componente 1. O município de
Petrópolis, que cumpriu oito dos nove indicadores, fará jus à 100 % do valor recebido no componente
1. A Sra. Nathália informou que, na ocasião da Câmara Técnica e no GT Atenção Básica, foram
apontadas inconsistências dos dados apresentados, pois os relatórios extraídos pelos municípios
indicam dados divergentes do que foi apresentado pela SES. E que, as representantes da
Superintendência de Atenção Primária da SES informaram que será proposta uma rodada de conversa
com todas as regiões, a partir do próximo mês, para esclarecimento do método de avaliação do
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PREFAPS. 6. I Mostra Estadual de Educação Permanente em Saúde: informe para divulgação do
Edital de seleção de experiências exitosas em Educação Permanente em Saúde, para a I Mostra
Estadual, que acontecerá em outubro de 2019. 7. Validação do produto do Planejamento Regional
Integrado – PRI: a Secretaria Executiva da CIR-S informou que integrantes do Grupo Condutor
Regional de Planejamento se reuniram para apreciação e validação do documento do produto do
Planejamento Regional Integrado –PRI, após padronização proposta pela Assessoria de Planejamento
da Secretaria Estadual de Saúde. O Grupo realizou alguns ajustes no texto do documento, mantendo
informações originalmente pactuadas na CIR. Segue havendo o entendimento de que o documento
ainda apresenta fragilidades, do ponto de vista das análises do conteúdo, para que seja considerado, de
fato, um diagnóstico da região. 8. Atestado Conclusão de Obra (SMS de São Sebastião do Alto):
a Sra. Fernanda Almeida, representante da Secretaria Municipal de Saúde de São Sebastião do Alto,
solicitou inclusão de informe para ciência do Atestado de conclusão da obra de Construção de uma
Unidade Básica de Saúde, localizada no distrito de Ipitúna, conforme proposta n° 11174.2110001/13001 no SISMOB. 9. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 07/2019 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 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. 8.Informe COSEMS/RJ: a Sra. Solange Cirico
reforçou que o prazo para envio à Câmara de Vereadores do Projeto de Lei do Orçamento Anual –
PLOA do ano vindouro encerra em 30 de agosto. A Sra. Solange também informou sobre a Portaria
n°. 2.196 de 22 de agosto de 2019, que suspende a transferência de recursos financeiros do Piso Fixo
de Vigilância em Saúde (PFVS) e do Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Bloco de
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde,
a partir da competência financeira de setembro de 2019, dos municípios com alimentação irregular do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informação de Nascidos
Vivos (SINASC) e do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), de acordo com monitoramento
realizado no mês de agosto de 2019. Os municípios informaram que houve troca do profissional que
alimenta os Sistemas de Vigilância e sinalizaram a SES/RJ sobre a necessidade de um treinamento
para os novos profissionais. A Sra. Solange parabenizou o município de Carmo, que teve um trabalho
selecionado entre as 135 melhores práticas para concorrer ao Prêmio APS Forte da Organização PanAmericana de Saúde - OPAS. Em seguida, a Sra. Claudia Bertolli reforçou que a região receberá a
Carreta do Projeto Roda Hans entre os dias 09 e 13 de setembro e pediu apoio dos gestores para
transporte dos profissionais e dos pacientes. 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, 28 de agosto 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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