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ATA da 01ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 30 minutos,
deu-se início, na Sede da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe
Friburguense n°. 93 – Centro, Nova Friburgo, a 01° 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. Nathália Busch Bom
(Secretária Executiva da CIR-S), Sra. Claudia Bertolli Ormeli (Coordenadora NDVSSerrana), Sra. Alcideia Schuenck Guilande (Representante NDVS-Serrana), Sr. Daniel
Elia (Coordenador Gerência de Saúde Mental SES/RJ), Sra. Maria Luíza Andrade
(Apoiadora Gerência de Saúde Mental SES/RJ), Sra. Fátima Virgínio Menezes
(Apoiadora Gerência de Saúde Mental SES/RJ) Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico
Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr.
José Vicente Raimundo da Silva (Titular SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Neiva
Moutinho (Representante SMS/Saúde Mental Cachoeiras de Macacu),Sra. Élida
Carmo da Silva Passos (Titular SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin
(Titular SMS de Cordeiro), Sra. Luciana (Representante SMS de Duas Barras), Sra.
Sabrina Santanna (Representante SMS de Guapimirim), Sra. Sueli Scotelaro Porto
(Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabíola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Sra.
Denise Cristina Kronemberg (Representante SMS de Petrópolis), Sr. Luís Gustavo
Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sr. Rodrigo Rebello (Suplente
SMS de Teresópolis), Sra. Patrícia Aragão (Representante SMS de Teresópolis), Sra.
Ana Lúcia Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro). A Plenária contou com
a presença da representação da SES, COSEMS e de 10 Secretarias Municipais de
Saúde, sendo 05 Secretários de Saúde, 05 Suplentes/Representantes Oficiais.
Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cantagalo, Macuco, São
Sebastião do Alto, 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. 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. Em seguida,
reiterou os comunicados enviados pela SES, contendo orientações para realização do
“dia D” de vacinação contra o sarampo; intensificação da vigilância para leptospirose,
por conta das chuvas na Região Serrana e a Nota Técnica SVS nº 01/2020, com
informações sobre o novo Coronavírus (nCoV). A Sra. Alcidéia informou que será
realizada, em 18 de fevereiro de 2020, no auditório da Câmara de Dirigentes Logistas,
em Nova Friburgo, a Capacitação em Manejo Clínico da Dengue e Sarampo e os
Coordenadores Municipais de Vigilância em Saúde receberão, através de e-mail,
convite com todas as informações e orientações para inscrição. 2. Projeto de
qualificação da Rede de Atenção Psicossocial: O Sr. Daniel Elia, Coordenador da
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Gerência de Saúde Mental da SES/RJ, apresentou o Projeto de Desenvolvimento de
Metodologias de Qualificação da RAPS no Estado do Rio de Janeiro, desenvolvido em
parceria pela SES e UERJ, com objetivo de caracterizar e organizar a Rede de Atenção
Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro, qualificando-a para a implementação do
cuidado integrado e colaborativo. O projeto segue os parâmetros do Guia de
Intervenção em Saúde Mental para profissionais da Atenção Primária e habilitação de
multiplicadores da estratégia da OMS, visando ampliação dos cuidados em Saúde
Mental. A proposta apresentada pela área técnica prevê 40 vagas para a região Serrana,
carga horária de 48 horas dividida em 06 dias, em município e local a serem definidos
pelos gestores, com previsão de realização em junho de 2020. Os interessados deverão
ser obrigatoriamente profissionais de saúde e trabalhadores da rede pública, devem
possuir interesse e disponibilidade para realizar a multiplicação dos treinamentos
recebidos e possuir experiência na RAPS. Os gestores presentes pactuaram que o
treinamento deverá acontecer no município de Nova Friburgo, na sede do NDVS/CIR
Serrana. A distribuição das vagas e a definição dos dias do treinamento serão discutidas
no Fórum Regional de Saúde Mental, que deverá anteceder a capacitação, e ocorrerá
entre os meses de março e abril, no município de Cordeiro. II. Pactuação: 1. Atas da
11ª e 12ª Reuniões Ordinárias da CIR-S 2019: O documento com as transcrições das
reuniões foram enviados, previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria
Executiva da CIR, para apreciação. Na reunião anterior não havia quórum mínimo para
aprovação. Sendo assim, as Atas foram aprovadas. 2. Ratificar Deliberações Ad
Referendum de dezembro de 2019: A Sra. Dayse explicou que, por falta de quórum
na Plenária anterior, para aprovação das propostas de pactuação, foi necessário aprovar
Ad Referendum. Por este motivo, seria necessário ratificar a Deliberação CIR-S n°. 29,
que trata das referências regionais para o Serviço Especializado em AVC tipo III, no
hospital Santa Teresa, localizado em Petrópolis, assim como a Deliberação n°. 30, que
trata da solicitação de credenciamento de 06 leitos de Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal no Hospital das Clínicas de Teresópolis e a Deliberação n°. 31, que trata do
Calendário de Reuniões Ordinárias da CIR-Serrana para o ano de 2020. Sem nenhum
tipo de questionamento, os gestores presentes ratificaram as Deliberações apresentadas.
3. Cirurgias Eletivas: Foi pactuada pelos gestores a proposta elaborada pela
SAECA/SES para a partilha do montante de recursos financeiros destinados pelo
Ministério da Saúde às Cirurgias Eletivas, para o ano de 2020. A Sra. Dayse reforçou
que a pactuação, neste momento, trata apenas do rateio entre os municípios do valor
total destinado ao Estado do Rio de Janeiro, com base em um critério per capita. Em
um segundo momento, após Oficina de trabalho que será coordenada pela SAECA para
orientação aos municípios, cada Região de Saúde deverá definir e pactuar a respectiva
programação regional dos recursos. A programação envolve a identificação dos
executores e os valores a serem alocados para realização dos procedimentos a serem
acordados com os municípios encaminhadores, que deverão observar os respectivos
limites financeiros e o rol constante da Portaria GM/MS 3932 de 30 de dezembro de
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2019. 4. Representante Regional Grupo Condutor Estadual RUE: A Sra. Dayse
reforçou que a Coordenação de Urgência e Emergência da SES/RJ solicitou que todas
as regiões de saúde indiquem, pelo menos, um representante regional para compor o
Grupo Condutor Estadual da Rede de Urgência e Emergência. A Sra. Nathália explicou
que a Secretaria Executiva da CIR solicitou aos gestores indicações dos técnicos
interessados e com disponibilidade de representar a região nas reuniões, que são
realizadas no Rio de Janeiro. Foram indicados a Sra. Patrícia Aragão, do município de
Teresópolis, e o Sr. José Geraldo da Rocha, do município de Petrópolis. Os gestores
pactuaram que ambos representarão a região, sendo a Sra. Patrícia Aragão titular e o
Sr. José Geraldo, suplente. 5. Representante Regional Grupo Condutor RAPS: Foi
pactuada, por solicitação do Grupo Condutor Regional da RAPS, a substituição da
representante suplente no Grupo Condutor Estadual da RAPS, Sra. Érica Regina
Victorio da Rocha, do município de Carmo, pela Sra. Eliane Gomes, do município de
Nova Friburgo. III. Informes: 1. Indicadores de pactuação tripartite e
bipartite/DigiSUS: por solicitação da Assessoria de Planejamento da SES/RJ, a Sra.
Dayse reforçou as orientações sobre o processo de pactuação dos indicadores, incluindo
o cronograma para as Oficinas Regionais pactuado em CIB. Na região Serrana, a
Oficina será realizada no dia 03 de março de 2020, com início às 9:30h, na Sede da
Secretaria Executiva da CIR, em Nova Friburgo. Os municípios deverão estar
representados por seus respectivos Coordenadores de Atenção Primária, Vigilância em
Saúde e Planejamento. 2. Informe SEI-08/001/041468/2019 que trata da doação de
ambulâncias SAMU/192: informe para divulgação e reforço da Deliberação CIB/RJ
n°. 5.990, publicada no Diário Oficial de 13 de novembro de 2019, que pactua a doação
de ambulâncias padrão SAMU, pela SES, para os municípios do Estado do Rio de
Janeiro que possuem SAMU 192 habilitado ou habilitado e qualificado pelo Ministério
da Saúde. 3. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 01/2020 sobre os Grupos de
Trabalho, Condutores, CIES e CIB/RJ: a Secretaria Executiva da CIR-S reforçou
que os principais informes de interesse regional que foram apresentados durante a
última Plenária da CIB/RJ são encaminhados aos gestores, via e-mail, através de
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
informou a publicação da prorrogação do prazo até 31/01/2020 para o encerramento do
Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização - SI-PNI e a migração
dos dados para o E-SUS. A Sra. Solange relembrou, também, que se encerra em 31/01
o prazo para envio do Relatório do SARGSUS. Informou que haverá suspensão de
recursos a partir da competência fevereiro/2020 para os municípios que não enviaram
os relatórios para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde –
SIOPS. Em seguida, Sra. Solange divulgou que estão abertas as inscrições para a 3°
edição do Curso de Assistência Farmacêutica no portal do CONASEMS; informou
sobre a prorrogação do prazo para credenciamento das equipes de Atenção Primária e
Saúde da Família, de que trata a Portaria GM/MS n°. 1.551 de 01/07/2019. E, por fim,
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a Sra. Solange reforçou aos gestores que o acompanhamento de transferência dos
recursos de todos os cofinanciamentos estaduais podem ser feitos através do Tabnet da
SES/RJ e que os valores estão atualizados até a competência dezembro/2019. 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,
29 de janeiro de 2019.

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

