Assessoria de Regionalização

ATA da 09ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 02 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 05 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 09° 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-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), Sra. Michelli
Nogueira (CREG/Serrana), Sra. Maria Luiza Andrade (Coordenação Saúde Mental SES/RJ). Das
Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Carlos Alberto Spitz (Titular SMS de Bom Jardim), Sra.
Marcelly Moraes (Suplente SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de
Cordeiro), Sra. Sabrina Santanna (Representante SMS de Guapimirim), Sra. Sueli Scotelaro Porto
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Denise
Cristina Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Aline Maia (Suplente SMS de Santa Maria
Madalena), Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Romulo Alves
(Representante SMS de Sumidouro), Sr. Magno Faraco (Suplente SMS de São José do Vale do Rio
Preto), Sra. Patrícia Aragão (Representante SMS de Teresópolis), Sr. Lucas Esteves (Titular SMS de
Trajano de Moraes) Sra. Michelli Campos Machado (Suplente SMS de Trajano de Moraes) Sra.
Renata Paula Geraldo (Representante SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a
presença da representação da SES, de 11 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 04
Secretários de Saúde, 07 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS
de: Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Duas Barras, Macuco e São Sebastião do Alto. A Sra.
Dayse Muller Fernandes iniciou a reunião, saudando todos os presentes. I. Apresentação: 1.
Cenário de Arboviroses: A Sra. Claudia Bertolli, falou sobre o Cenário Epidemiológico de
Arboviroses no Estado do Rio de Janeiro, de acordo com os dados da apresentação realizada durante
a última Plenária CIB/RJ. 2. Doenças e Agravos não transmissíveis: A Sra. Claudia Bertolli,
apresentou a proposta de trabalho da Vigilância em Saúde da SES/RJ, que será abordada nos Grupos
de Trabalho regionais sobre o diagnóstico das Doenças e Agravos não Transmissíveis e as propostas
de ações de intervenção para definição da situação de saúde no território e construção de agenda
estratégica de Promoção da Saúde, na perspectiva de redução da mortalidade. 3. Cofinanciamento
Estadual RAPS: A Sra. Maria Luiza Andrade, apresentou aos gestores a Resolução que institui o
Programa de Cofinanciamento, Fomento e Inovação da Rede de Atenção Psicossocial do Estado do
Rio de Janeiro - COFI-RAPS, cujo objetivo é reduzir as lacunas de cuidado em saúde mental;
Ampliar recursos em cenários de vulnerabilidade social e violência; Ampliar a cobertura de atenção à
crise no estado; Fortalecer o projeto de desinstitucionalização de aproximadamente 1000 pessoas
com condições de alta hospitalar; Injetar R$ 29.794.245,45 nos serviços de saúde mental do estado
até o final de 2019 e Cobrir 95% dos municípios. A Sra. Maria Luiza explicou sobre os critérios de
adesão ao programa e sobre o plano de ampliação dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial, que
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deverá ser elaborado pelos municípios e posteriormente pactuado em CIR. O termo de Adesão ao
programa deve ser devidamente preenchido e entregue à Gerência de Saúde mental da SES/RJ.
II.Pactuação: 1. Ata da 08ª Reunião Ordinária CIR-S 2019: foi pactuada a Ata da 08° Plenária
Ordinária da CIR-Serrana realizada em 28 de agosto de 2019. O documento com a transcrição da
reunião foi enviado previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR. 2.
Curso Gestão de Projetos em Educação Permanente em Saúde: Os gestores pactuaram as
indicações dos técnicos que participarão do Curso de Gestão de Projetos em Educação Permanente
em Saúde, em parceria com a Escola de Contas do TCE/RJ. Foram selecionados os representantes
dos municípios de Carmo, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Sumidouro e do NDVS-Serrana.
Todos os profissionais são membros atuantes da Comissão de Integração Ensino e Serviço –
CIES/Serrana. 3. Matriz Regional de ações de Educação Permanente em Saúde 2020: A Sra.
Nathália, apresentou a Matriz Regional de ações de Educação Permanente em Saúde prevista para o
ano de 2020, elaborada pela CIES-Serrana e explicou que os projetos apresentados já foram
pactuados e haviam sido previstos para o ano de 2019. Por questões burocráticas, o município de
Petrópolis fará uma nova chamada pública para licitação das Instituições de Ensino interessadas e
possivelmente, estes projetos só poderão ser executados em 2020. Considerando as questões
apresentadas, os gestores consideraram pactuada a Matriz Regional de Ações de Educação
Permanente em Saúde. 4. Representantes regionais na Comissão Estadual de Assistência
Farmacêutica: Foi pactuada a indicação das representantes da região Serrana na Comissão Estadual
de Assistência Farmacêutica. A Sra. Claudine Paula Silva Rego, Farmacêutica do município de
Teresópolis como representante titular e a Sra. Ana Carla Guimarães, Farmacêutica do município de
Nova Friburgo como representante suplente. 5. Validação das informações sobre médicos
especialistas e medicamentos relacionados ao tratamento do Diabetes nos municípios: Os
gestores pactuaram as informações sobre os profissionais médicos especialistas e medicamentos
relacionados ao tratamento do Diabetes nos municípios da região Serrana. III. Assuntos Pendentes:
1. Cirurgia Vascular: a Sra. Dayse Muller informou que houve uma reunião na SES entre a
SAECA/SES e a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis após a habilitação do serviço de Alta
Complexidade Vascular, no Hospital Alcides Carneiro, onde foram discutidos os termos para
pactuação do serviço como referência para a região. A Sra. Fabíola Heck, confirmou o interesse do
município em se tornar executor regional, porém informou ser necessário um estudo para
dimensionamento da demanda dos municípios encaminhadores e da capacidade de oferta do
prestador para que sejam feitas adequações estruturais necessárias. O município está elaborando
junto à SAECA uma proposta de programação e pactuação para apreciação e decisão dos demais
gestores. IV. Informes: 1. Acesso ao serviço de oftalmologia na região Serrana (SMS de
Cordeiro): A Sra. Vânia Huguenin questionou à Central de Regulação Regional – CREG/Serrana,
sobre a quantidade insuficiente de vagas disponibilizadas ao município de Cordeiro para execução de
cirurgia de Catarata no município de Teresópolis. A Sra. Lúcia Groff, informou que as agendas
foram abertas de acordo com as cotas equivalentes a PPI de cada município e que, ainda assim, o
prestador realizou várias chamadas, pois foram registradas muitas faltas. A Sra. Vânia também
informou que a intenção da solicitação de pauta seria cobrar uma posição ao município de Petrópolis,
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quanto ao início da regulação de oftalmologia para a Clínica Dr. Tannure, embora já tivesse recebido
a notícia da abertura de agenda no Sistema Estadual de Regulação – SER. 2. Regulação de
Oftalmologia (SMS de Petrópolis): A Sra. Denise Kronemberg informou que o município de
Petrópolis está se estruturando para iniciar a regulação dos procedimentos oftalmológicos através da
regulação municipal e para tanto, informa ser necessário que os municípios participem de um
treinamento para acesso ao sistema, que acontecerá nos dias 07 e 08 de outubro em Petrópolis. A Sra.
Denise reiterou que a regulação foi iniciada através do Sistema Estadual de Regulação – SER, até
que seja estabelecido o acesso ao novo sistema. 3. Alteração do representante regional na CIESEstadual: Informe para ciência dos gestores sobre a alteração na representação regional no Grupo de
Trabalho da CIES Estadual, anteriormente ocupado pela Sra. Giovanna Pires do município de São
José do Vale do Rio Preto, passará a ser ocupado pela Sra. Eliane Moraes Leite do município de
Guapimirim. 4. Questionário sobre cofinanciamento SES: Foi solicitado aos gestores e
representantes o retorno das informações do questionário sobre os cofinanciamentos do Estado que
garantem aos 92 municípios repasses de recursos. A Sra. Nathália explicou que a Comunicação
Social da Secretaria de Estado de Saúde está preparando uma série de textos sobre os seis tipos de
cofinanciamentos e que o material será utilizado para divulgação à imprensa e, por isso, precisa
conter o maior número possível de informações relevantes sobre avanços municipais impulsionados
pelo cofinanciamento. 5. Validação das indicações dos representantes municipais nos grupos de
trabalho da CIR: A Sra. Nathália solicitou aos gestores que validem a planilha de indicações dos
técnicos e representantes das Secretarias Municipais de Saúde que compõem os Grupos de trabalho
no âmbito da CIR-Serrana. 6. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 08/2019 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 Secretaria Executiva da CIR, reforçou, a pedido da Apoiadora regional do COSEMS/RJ Sra.
Solange Cirico, a necessidade de devolução do levantamento sobre os exames que os municípios
executam com valores acima da tabela SUS. 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, 02 de outubro de 2019.
Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR-Serrana
Dayse Muller Fernandes
Representante Suplente de Nível Central SES/RJ.

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

