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ATA da 10ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 25 dias do mês de outubro 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 10° 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. Jéssica Costa Lemos (Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-S), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (Coordenadora NDVS-Serrana),
Sra. Lúcia Reis Groff (Coordenadora Central Regional de Regulação CREG-Serrana), Sra.
Michelli P. Nogueira (Médica da Central de Regulação) 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. Élida Carmo da
Silva Passos (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de
Cordeiro), Sra. Renata Carla Ribeiro (Representante SMS de Duas Barras), Sra. Fabíola Braz
Penna (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis),
Anderson M. Garcia (Representante Convidado da SMS de Petrópolis), Sr. Luís Gustavo
Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Giovana Figueredo Pires
(Representante SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Claudine Rego (Representante SMS
de Teresópolis). A Plenária contou com a presença da representação da SES, COSEMS e
de 08 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 04 Secretários de Saúde, 05
Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim,
Cantagalo, Guapimirim, Macuco, São Sebastião do Alto, Sumidouro 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 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, com ênfase nos indicadores de cobertura de visita domiciliar.
Em seguida, a Sra. Claudia replicou a apresentação realizada pela Gerência de IST/AIDS e
Hepatites Virais da SES durante a última reunião do GT Vigilância em Saúde, cuja pauta foi a
incidência de sífilis no Estado do Rio de Janeiro, com ênfase na Região Serrana, que apresenta
taxas elevadas. A Sra. Claudia reforçou que a sífilis faz parte do rol de temas para
aprofundamento nas discussões do Grupo de Trabalho, com o objetivo de estimular as visitas de
monitoramento dos Planos de Enfretamento nos municípios prioritários, investigação dos óbitos
por sífilis congênita, estabelecimento de agenda conjunta com a Atenção Primária, Assistência
Farmacêutica e apoiadores do projeto de resposta rápida à sífilis do Ministério da Saúde. Além
da elaboração e divulgação de Notas Técnicas e Boletins Epidemiológicos, incluindo
capacitação para a região. Por fim, a Sra. Dayse destacou a necessidade de estabelecer novas
estratégias para enfretamento da doença na região. II. Pactuação: 1. Representante do Grupo
Condutor Estadual RCPD: foi solicitado pela Gerência de Atenção Especializada/SAECA, a
indicação de dois representantes regionais para compor o Grupo Condutor Estadual da Rede de
Cuidados a Pessoas com Deficiência – RCPD, sendo um titular e um suplente. A Secretaria
Executiva da CIR encaminhou, previamente, a solicitação à Câmara Técnica e aos
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Coordenadores de Atenção Básica e apenas o município de Teresópolis manifestou interesse em
indicar um representante. Desta forma, foi pactuada a representação regional titular no Grupo
Condutor RCPD, que será feita pela Sra. Raquel Pereira Proença, Assistente Social atuante na
Atenção Primária do município de Teresópolis. 2. Ata da 09ª Reunião Ordinária CIR-S 2019:
foi pactuada a Ata da 09° Plenária Ordinária da CIR-Serrana, realizada em 02 de outubro de
2019. O documento com a transcrição da reunião foi enviado, previamente, aos gestores, via email, através da Secretaria Executiva da CIR. Em seguida, a Sra. Dayse informou que a
apresentação em relação à avaliação do primeiro quadrimestre do PREFAPS, prevista para esta
plenária, foi adiada pela Superintendência de Atenção Primária, que solicitou inclusão no
próximo mês. A Sra. Dayse ressaltou que a pauta para a reunião de novembro será
prioritariamente voltada às apresentações e debates propostos pela Assessoria de Planejamento
da SES e pelo COSEMS RJ, respectivamente sobre o planejamento regional e sobre o resultado
da pesquisa sobre os Planos Municipais de Saúde. E se tratando de pauta extensa, salvo por
motivo de força maior, a sugestão é de não haver inclusões para tratar de assuntos menos
urgentes. Contudo, colocou sob a apreciação dos gestores presentes a possibilidade de a plenária
ter continuidade no período da tarde e, desta maneira, haver a inclusão da avaliação do
PREFAPS. A Sra. Fabíola Heck, Secretária de Petrópolis e a Sra. Vânia Huguenin, Secretária
de Cordeiro, manifestaram interesse em manter o assunto na pauta e estender o horário, pois as
reuniões quando realizadas na SES/RJ tem maior participação dos gestores. Tendo em vista o
esvaziamento das plenárias na região, esta pode ser uma boa estratégia. Os demais gestores e
representantes presentes concordaram com a colocação e ficou definido que será realizada na
próxima Plenária, na parte da tarde, a apresentação da Superintendência de Atenção Primária
sobre o PREFAPS. III.Assuntos Pendentes: 1. Cirurgia Vascular: A Sra. Dayse questionou o
andamento da discussão entre SAECA e Sup. de Regulação/SES com a Secretaria Municipal de
Saúde de Petrópolis, para pactuação da referência regional do serviço de Alta Complexidade
Vascular no Hospital Alcides Carneiro. A Sra. Lúcia Groff, Coordenadora da CREG-S, informou
que está aguardando o prestador repassar as informações dos procedimentos que serão
realizados, para inserção e parametrização do sistema de regulação. A Sra. Lúcia confirmou o
envio ao Hospital do Termo de Responsabilidade e da senha para acesso ao SER. A Sra. Dayse
reforçou a necessidade de interação entre a Superintendência de Regulação e SAECA com o
município de Petrópolis, e solicitou à Sra. Fabíola Heck que interceda junto ao prestador, com a
maior brevidade possível, para o envio da informação sobre procedimentos e quantitativos que
serão realizados pelo hospital para os residentes dos municípios encaminhadores. IV. Informes:
1. Remanejamento de PPI – SMS Paraty: informe para ciência do município de Petrópolis
sobre a retirada do teto financeiro da SMS de Paraty para execução de procedimentos de
cintilografia, anteriormente realizados por Petrópolis, que serão remanejados para o município
de Nova Iguaçu. A Sra. Fabíola Heck informou estar ciente. 2. Cofinanciamento TRS. A Sra.
Dayse reforçou a solicitação da SAECA/SES de reforçar a Resolução do Cofinanciamento de
Terapia Renal Substitutiva (TRS), considerando a baixa adesão dos municípios. A orientação
aos municípios que estejam com dificuldades na adesão deste cofinanciamento é entrar em
contato diretamente com a SAECA. 3. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 010/2019 sobre
os Grupos de Trabalho, Condutores, CIES e CIB/RJ: A Secretaria Executiva da CIR-S
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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.
A Sra. Jéssica Lemos projetou um lembrete com os próximos eventos que serão promovidos
pela SES/RJ. A Sra. Vânia Huguenin relatou estar com dificuldades em relação à reserva no
Hotel onde será realizado o Encontro Estadual para o Fortalecimento da Atenção Primária,
iniciativa do Ministério da Saúde, previsto para os dias 30 e 31 de outubro. A Sra. Dayse
solicitou à Secretaria Executiva que encaminhe as dúvidas dos municípios à Superintendência
de Atenção Primária da SES. Em seguida, a Sra. Dayse fez a inclusão de um informe da
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto sobre a não devolução de um
aparelho respirador portátil, após a transferência de um paciente para o Hospital Adão Pereira
Nunes e informou que encaminhará a solicitação de providências sobre o ocorrido à
Superintendência de Unidades Próprias da SES/RJ. 4. Informe COSEMS/RJ: a Sra. Solange
Cirico reforçou sobre a necessidade de retorno das informações enviadas por e-mail sobre a
adesão à Política para Doença Falciforme e recebimento de medicamento. Sem nenhum outro
assunto a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Jéssica Costa Lemos, Assistente da Secretaria
Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 25 de outubro de
2019.
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