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ATA da 11ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 27 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 10 horas e 30 minutos, deuse início, na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, situada a Rua México
128/10° andar, centro – Rio de Janeiro, a 11° 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. Renata Carnevale Chermount de Miranda (Assessora de
Regionalização SES/RJ), Sra. Dayse Santos de Aguiar (Representante Titular de Nível Central
SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva CIR-Serrana), Sra. Jéssica Costa
Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S), Sra. Lúcia Reis Groff (Coordenadora
Central Regional de Regulação CREG-Serrana), Sra. Mônica Almeida (Assessoria de
Planejamento SES/RJ), Sra. Rafaela Almeida (Assessoria de Planejamento SES/RJ), Sra.
Josiane Medrado (Superintendência de Atenção Primária a Saúde SAPS/SES), Sra. Samara
Milene da Silva (Superintendência de Atenção Primária a Saúde SAPS/SES), Sra. Tatiana
Mattos Bozza (Superintendência de Atenção Especializada de Controle e Avaliação SAECA).
Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ) Sr. Manoel
Santos (Assessor COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Rafael dos Santos
Martins (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Janine Monnerat (Suplente SMS de
Cantagalo), Sra. Marcelly Moraes (Suplente SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin
(Titular SMS de Cordeiro), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Sra. Denise
Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Aline Maia (Suplente SMS de Santa Maria
Madalena), Sr. Magno Faraco da Silva (Suplente SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra.
Ana Lúcia Belo 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, COSEMS e de 09 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 03
Secretários de Saúde, 06 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as
SMS de: Bom Jardim, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, São Sebastião
do Alto e Trajano de Moraes. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a reunião, saudando todos
os presentes. I. Apresentação: 1. Apresentação SES/COSEMS: O Sr. Manoel Santos,
representante do COSEMS RJ, apresentou o resultado da pesquisa de avaliação dos Planos
Municipais de Saúde. O COSEMS RJ elaborou um instrumento de avaliação contemplando
questões gerais sobre os planos; gestão no SUS; características do município e áreas
temáticas/problemas de saúde. A coleta dos dados foi feita através da leitura dos Planos
Municipais de Saúde e, após a consolidação das informações coletadas, foram feitas as análises.
Na Região Serrana, foram avaliados 13 planos, de um total de 16 municípios, e cada gestor
recebeu um material individual com os resultados da pesquisa. Em seguida, a Sra. Rafaela
Almeida, técnica da Assessoria de Planejamento da SES, apresentou uma matriz com conteúdos
relativos ao Planejamento Regional Integrado. A partir dos problemas priorizados pela região,
foi feita a correlação com os descritores dos problemas contidos no documento do panorama
regional para elaboração do diagnóstico da situação de saúde e também com os objetivos e metas
do Plano Estadual de Saúde – PES 2020-2023. O objetivo da Assessoria de Planejamento é que
o Grupo Condutor Regional utilize as análises dos Planos Municipais de Saúde para identificar
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quais ações estão sendo planejadas e desenvolvidas nos municípios para equacionar os
problemas apresentados. A região tem um prazo de 60 dias, a contar da data desta plenária, para
acrescentar à matriz estes conteúdos e realizar a sua pactuação na CIR. Na sequência, a Sra.
Dayse Aguiar fez uma rápida apresentação de conteúdos compilados por ela em relação à região,
destacando a necessidade de que os municípios se apropriem de ferramentas e conteúdos
relacionados ao planejamento em saúde, de modo que as problematizações e as decisões locais
e regionais sejam melhor informadas. 2. PREFAPS: A Sra. Josiane Medrado apresentou os
resultados da avaliação do 1° quadrimestre do Programa Estadual de Financiamento da Atenção
Primária à Saúde – PREFAPS e o desempenho dos municípios da Região Serrana em relação
aos respectivos indicadores. A Sra. Josiane reforçou a importância do PREFAPS na qualificação
da Atenção Primária à Saúde e falou sobre as estratégias de qualificação que estão sendo
desenvolvidas pela SES/RJ. Também divulgou o link para acesso ao portal da Superintendência
de Atenção Primária, que possui manual instrutivo do PREFAPS e Guia para Qualificação das
Equipes – Registro da produção no E-SUS. A Sra. Dayse orientou que os gestores estejam
atentos às mudanças relacionadas ao novo modelo de financiamento da Atenção Primária à
Saúde, para planejar as ações do próximo ano. II. Pactuação: 1. Ata da 10ª Reunião Ordinária
CIR-S 2019: foi pactuada a Ata da 10° Plenária Ordinária da CIR-Serrana, realizada em 25 de
outubro de 2019. O documento com a transcrição da reunião foi enviado, previamente, aos
gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR. 2. Solicitação de Habilitação
(SMS de Cantagalo): foi pactuada a solicitação da SMS de Cantagalo de Habilitação de 10
leitos de Terapia Intensiva Tipo II, para a Casa de Caridade no Hospital de Cantagalo. O pleito
será encaminhado à Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação –
SAECA/SES, para seguir o fluxo de tramitação. 3. Solicitação de Habilitação (SMS de
Teresópolis): foi pactuada a solicitação de Habilitação do Hospital São José – Associação
Congregação de Santa Catarina em Teresópolis como Unidade de Assistência em Alta
Complexidade para Cirurgia Vascular e procedimentos Endovasculares Extracardíacos. O pleito
será encaminhado à Superintendência de Atenção Especializada, de Controle e Avaliação SAECA, para seguir o fluxo de tramitação. 4. Curso PADEpiSUS (CIES-Serrana): A
Superintendência de Educação Permanente da SES/RJ encaminhou a todas as regiões a
comunicação da Coordenação de Vigilância Epidemiológica quanto à Implementação do Plano
Ampliado de Desenvolvimento da Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de
Saúde – PADEpiSUS e a Secretaria Executiva da CIR-S explicou sobre o Curso Introdutório de
Epidemiologia Aplicada aos Serviços SUS, bem como sobre a necessidade de pactuação de um
município sede, que deverá dispor de sala de aula com cadeiras móveis, Datashow, ponto com
internet, lousa e flip chart. O transporte, a estadia e a alimentação dos profissionais fica a cargo
do município de origem dos respectivos participantes. O Curso terá início em fevereiro de 2020,
com duração de 03 meses, sendo previsto 01 encontro presencial por mês, com duração de três
dias consecutivos cada. Serão 32 vagas a serem distribuídas para a Região Serrana. Foi definido
o município de Petrópolis como sede do Curso e a Sra. Fabiola Heck afirmou que o município
também tem interesse em sediar os demais eventos previstos para o ano de 2020. III.Assuntos
Pendentes: 1. Cirurgia Vascular: a Sra. Dayse informou que, após entendimentos entre SMS
Petrópolis e SAECA e Sup. de Regulação SES, foi definida proposta para pactuação regional. A

Assessoria de Regionalização

Sra. Tatiana Bozza explicou que, inicialmente, o prestador – Hospital Alcides Carneiro, poderá
executar procedimentos de Arteriografia e Cirurgia Vascular de Alta Complexidade em
membros inferiores, devendo esta oferta de procedimentos (e seus quantitativos) ser ampliada,
após a estruturação necessária do Centro Cirúrgico do Hospital, com conclusão prevista para 60
dias, a contar da data desta reunião. Esclareceu, ainda, que, dadas as características da ferramenta
de programação, há dificuldade para estabelecer cotas físicas destes procedimentos para os
municípios com populações muito pequenas. O acesso ao serviço para os pacientes dos
municípios encaminhadores ocorrerá mediante protocolo de regulação com avaliação de risco,
para estabelecimento de prioridade no atendimento. Foi, ainda, realçada pela Sra. Dayse a
necessidade de que os municípios avaliem este período inicial e sinalizem eventuais dificuldades,
para que sejam feitos ajustes e adequações, caso necessário. Os gestores presentes concordaram
com a proposta apresentada para pactuação do acesso aos procedimentos de Alta Complexidade
em Assistência Vascular, no Hospital Alcides Carneiro, município de Petrópolis. IV. Informes:
1. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 011/2019 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. 4. Informe COSEMS/RJ: a
Sra. Solange Cirico reforçou o convite para a 15° Roda de Práticas e Soluções em Saúde
IdeiaSUS/FIOCRUZ e COSEMS/RJ, que será realizada no dia 11 de dezembro, no Palácio
Itaboraí - Campus da Fiocruz, em Petrópolis. 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, 27 de novembro de 2019.
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