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ATA da 12ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 11 horas e 00
minutos, deu-se início, no restaurante Locanda Centro Histórico, situada a Av. Ipiranga
n°. 439, centro – Petrópolis/RJ, a 12° 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 Carnevalle Chermount de
Miranda (Assessora Chefe – Assessoria de Regionalização SES/RJ), Sra. Dayse Santos
de Aguiar (Representante Titular de Nível Central SES/RJ), Sra. Dayse Muller
Fernandes (Representante Suplente de Nível Central), Sra. Nathália Busch Bom
(Secretária Executiva da CIR-S), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria
Executiva da CIR-S), Sra. Alcideia Schuenck Guilande (Representante NDVSSerrana), Sra. Lúcia Reis Groff (Coordenadora Central Regional de Regulação CREGSerrana), 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: Sr. Rafael dos Santos Martins (Representante SMS
de Cachoeiras de Macacu), Sra. Élida Carmo da Silva Passos (Titular SMS de Carmo),
Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Fabíola Heck
(Titular SMS de Petrópolis), Sra. Denise Cristina Kronemberg (Representante SMS de
Petrrópolis), Sr. Anderson M. Garcia (Representante Convidado da SMS de Petrópolis),
Sra. Vania Werneck (Representante Convidada da SMS de Petrópolis), Sr. Carlos Aberto
P. Silva (Representante Convidado da SMS de Petrópolis), Sra. Carla Kling Reis
(Representante Convidada da SMS de Petrópolis), Sr. Cláudio Lazaro (Representante
Convidado da SMS de Petrópolis), Sra Fátima Cristina P. Coelho (Representante da SMS
de Petrópolis), Sr. Luís Gustavo Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena),
Sr. Magno Faraco da Silva (Representante SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sr.
Antônio Henrique V. da Rosa (Titular SMS de Teresópolis). A Plenária contou com a
presença da representação da SES, COSEMS e de 07 Secretarias Municipais de
Saúde, sendo 05 Secretários de Saúde, 02 Suplentes/Representantes Oficiais.
Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cantagalo, Duas Barras,
Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, São Sebastião do Alto, Sumidouro e
Trajano de Moraes. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a reunião, saudando todos
os presentes e agradecendo à Sra. Fabíola Heck pela recepção e acolhida no município
de Petrópolis. I. Apresentação: 1. Vigilância em Saúde: a Sra. Alcidea Schunenck
apresentou 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. A
Sra. Alcidea reiterou que, em relação à dengue, está em circulação o sorotipo DENV2, para o qual há maior suscetibilidade da população da Serrana, cabendo intensificar
as ações de vigilância pertinentes. Em seguida, a Sra. Dayse Muller tratou do Ofício
Circular SES/SVS/ SEI nº 110, que versa sobre o aumento de números de casos de
sarampo no Estado do Rio de Janeiro, destacando a necessidade de intensificação das
notificações em tempo oportuno, bem como da intensificação das medidas sanitárias
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cabíveis, diante deste cenário preocupante. II. Pactuação: 1. Ata da 11ª Reunião
Ordinária CIR-S 2019: O documento com a transcrição da 11° reunião Ordinária foi
enviado, previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR
para apreciação, porém na ocasião da Plenária não havia quórum mínimo para
aprovação. Desta forma, o documento será submetido a pactuação na próxima reunião.
2. Calendário Reuniões 2020 CIR-Serrana: O calendário de Reuniões Ordinárias da
CIR-Serrana 2020 foi aprovado pelos gestores presentes. 3. Processo de Habilitação
(SMS de Petrópolis): a Sra. Vânia Werneck, representante do município de Petrópolis,
informou sobre o a análise do Ministério da Saúde do Projeto de Credenciamento e
Habilitação do Centro Especializado em AVC tipo III no Hospital Santa Teresa (HST),
a qual preconiza que o serviço seja habilitado para atendimento regional. Apesar das
dificuldades reportadas ao Ministério para o cumprimento do protocolo clínico, devido
às distâncias e barreiras geográficas, o gestor federal manteve a exigência de pactuação
regional. A Sra. Vânia apresentou novamente critérios de inclusão e os fluxos
estabelecidos para admissão no Hospital Santa Teresa de pacientes com sintomas
sugestivos de AVC isquêmico. O município encaminhador deverá realizar exame de
tomografia computadorizada de crânio e encaminhar os dados clínicos com a imagem
da tomografia, via e-mail, para o serviço de neurologia do HST. Caso o paciente tenha
o perfil para realizar o procedimento de trombólise, deverá ser imediatamente
transferido, considerando que o tempo para início do tratamento deve ser dentro de 4
horas e 30 minutos do início dos sintomas. A Sra. Vânia Huguenin Secretária
Municipal de Saúde de Cordeiro, informou que, apesar das dificuldades com a
disponibilidade de transporte, tem interesse em pactuar a referência. O Sr. Magno
Faraco, representante do município de São José do Vale do Rio Preto, manifestou
interesse na pactuação, alegando somente a dificuldade em dispor do serviço de
imagem/tomografia 24h, que inviabiliza o fluxo de envio dos dados do paciente ao
HST. Foi sugerido buscar uma alternativa para o serviço de imagem através da PPI com
o município de Petrópolis. Os gestores dos municípios de Carmo e Santa Maria
Madalena informaram interesse pela pactuação da referência. A Secretaria Executiva
da CIR informou que, na ocasião da Câmara Técnica, a representante do município de
Cantagalo também manifestou interesse, mas não havia uma resposta do gestor. O
município de Guapimirim manifestou interesse e vai avaliar a possibilidade da
pactuação. Desta forma, os presentes pacturam Ad Referendum a referência do Centro
Especializado em AVC tipo III no Hospital Santa Teresa para os municípios de Carmo,
Cordeiro, São José do Vale do Rio Preto e Santa Maria Madalena. A Sra. Dayse Aguiar
sugeriu que a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis mantivesse contato com as
Secretarias Municipais de Saúde de Cantagalo e Guapimirim, para confirmar a
disponibilidade e o interesse na pactuação. 4. Credenciamento de Leitos (SMS de
Teresópolis): foi aprovada a solicitação do Município de Teresópolis para
credenciamento de 06 leitos de Unidade de Terapia Intensiva no Hospital das Clínicas
de Teresópolis, conforme processo existente junto às áreas técnicas da SES/RJ. III.
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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 sobre
a mudança no sistema de financiamento do Ministério da Saúde para Atenção Primária,
que entrará em vigor a partir do dia 01° de janeiro de 2020. Solange também informou
sobre o encerramento do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização
- SI-PNI, em 31 de dezembro de 2019. Os municípios que ainda estão em fase de
digitação devem migrar para o E-SUS, a fim de evitar problemas com a dispensação de
imunobiológicos, por falta de informação. Na ocasião da Câmara Técnica, alguns
municípios informaram que estão aguardando o treinamento do E-SUS sobre a
imunização. A Sra. Dayse Muller recorrerá à área técnica da SES para obter maiores
informações e as encaminhará posteriormente. Em seguida, Sra. Solange destacou a
necessidade de lançamento dos relatórios no Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Saúde – SIOPS. Também informou que participará das reuniões do GT
Atenção Básica para tratar dos indicadores do PREFAPS e da nova forma de
financiamento da Atenção Primária. Por fim, comunicou aos presentes que foi enviada,
via e-mail, a Portaria GM/MS nº 3263/2019, que estabelece incentivo financeiro de
custeio federal para implementação e fortalecimento das ações de cadastramento do
usuário do 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, 17 de dezembro de 2019.

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

