AssessoriadeRegionalização

ATA da 05ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 10 horas e 27 minutos, deu- se início, na Sede
da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada à Av. Euterpe Friburguense, 93/centro -Nova Friburgo/RJ, a 05°
Plenária Ordinária da CIR-Serrana, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde
do Rio de Janeiro (SES) –Sra Dayse Muller Fernandes (Representante Titular de Nível Central), Sra. Nathália
Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva
da CIR-Serrana), Sra.Claudia Bertolli (Coordenadora NDAVS), Sra. Alcidéa Schuenck Guilande (Técnica
NDAVS-Serrana) e Sra. Michelle Nogueira Pinto (Coordenadora CREG-Serrana); das Secretarias Municipais
de Saúde: Sr. Wueliton Pires (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Carlos Eduardo da Silva Aguiar (Titular SMS de
Cachoeiras de Macacu), Sr. Ailson Campos Junior (Suplente SMSde Cachoeiras de Macacu), Sra. Fabiola da
Silva Wernech Gouvea (Titular SMS de Carmo), Sr. Marcus Delfraro (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Natalício
Correa da Silva (Titular SMS de Guapimirim), Sra. Daniele G. Brocópio (Representante de Guapimirim), Sra.
Waleskada Silva Ornellas (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sr. Marcus Curvelo (Titular SMS de Petrópolis), Sr. Luis
Gustavo Manhães Silva (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues(Suplente SMS de
Sumidouro), Cláudia Salem de Paola(Suplente SMS de Teresópolis) e Sra. Michelli Machado Campos (Suplente
SMS de Trajano de Moraes) e Caroline A. da Costa (Representante SMS de Trajano de Moraes) e Sra. Vânia Huguenin
(Representante Consórcio CIS Serra). A Plenária contou com apresença da representação da SES e de 11
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 07 Secretário (a)s de Saúde 07 Suplentes/Representantes Oficiais.
Ficaram sem representação as SMS Cantagalo, Duas Barras, Macuco e São Sebastião do Alto e São José
do Vale Rio Preto. A Sra. Dayse Fernandes iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela participação
na reunião e propôs uma rodada de apresentações, considerando que esta reunião ocorreu de forma presencial,
após dois anos, sendo realizada de maneira virtual, em razão da pandemia de covid-19. I. Apresentação: 1.
Cenário Epidemiológico COVID-19, Arboviroses e Atualizações Vigilância em Saúde. Foi apresentado pela
Sra. Alcidéia Schuenck, técnica do NDAVS- Serrana a atualização do cenário epidemiológico de Arboviroses,
incluindo a atualização do numero de casos de Dengue e a cobertura de visitas domiciliares na região serrana. A
apresentação também conta com informes sobre o cenário epidemiológico da COVID-19 e os números da
imunização no estado, incluindo COVID e Influenza. A Sra. Alcideia realizou informe sobre outras emergênc ias
em saúde pública, como a Hepatite aguda grave com etiologia a esclarecer e reforçou o alerta emitido pelo CIEVS
n °. 09/22, que trata da monkeypox – Varíola dos macacos, reforçando que todas as vigilâncias municipais recebem
os alertas e informes diretamente através do NDAVS e da Vigilância em Saúde/SES. 2. Programa de
Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde – PQAVS/2021. Foi apresentado pela Sra. Claudia Bertolli
Coordenadora do NDAVS- Serrana, a divulgação dos resultados de desempenho dos municípios, no que se refere
ao Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde -PQAVS/2021, conforme Portaria n° 1.708, de
16 de agosto de 2013, que criou e regulamentou o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde
(PQA-VS).O programa, tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde nos âmbitos
estadual, distrital e municipal e é composto por duas fases, sendo Adesão, onde cada município aderiu
espontaneamente ( Os estados só puderam aderir, quando houve 60% de adesão dos municípios) e a segunda fase
de Avaliação, realizada sempre no segundo trimestre do ano subsequente ao avaliado. Claudia explicou que a Fase
de Avaliação do PQA-VS é realizada anualmente pelo MS, e é composta pelas seguintes etapas: I - Extração dos
dados existentes no banco nacional do sistema de informação referente a cada indicador; II - Comparação entre os
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resultados obtidos e a metas estabelecidas; III - Quantificação do número de metas alcançadas de acordo com a
estratificação estabelecida pelo PQA-VS com base na população residente em cada Município, de acordo com os
dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); IV - Definição do montante de recursos
a ser transferido para cada município. Os resultados são publicados no Diário Oficial da União. Em seguida
Claudia apresentou a estratificação para o repasse de recursos do PQAVS, para o DF e demais municípios de
acordo com as metas pactuadas para os indicadores. Claudia reforçou que é preciso que os gestores atentem para
os resultados municipais e valores do incentivo recebidos, considerando a relevância da qualificação das ações de
vigilância em saúde no contexto de respostas mais efetivas e coordenadas em saúde pública. Para tanto, todos
receberão a apresentação após a realização da Plenária. II. Pactuação: 1. Atas da 0 3º e 04º Reuniões Plenárias
Ordinárias da CIR-Serrana do ano de 2022. Foram pactuadas as Atas das 03º e 04º Plenárias Ordinárias da
CIR-Serrana. Os documentos com as transcrições das reuniões foram enviadas previamente aos gestores via email, através das Secretaria Executiva da CIR-Serrana, para apreciação. 2. Solicitação de adesão do município
de Nova Friburgo ao componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou
Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para Equipar
Unidade de Pronto Atendimento – UPA, de atendimento regional, conforme a Deliberação CIB/RJ n°. 6585
de 11/11/2021. Foi pactuado a solicitação de adesão do município de Nova Friburgo ao componente de Apoio
Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar Centros Ambulatoria is de Especialid ades
e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambolatoriais integrantes do SUS no Estado do
Rio de Janeiro. O Município entregou à SE/CIR, projeto assistencial solicitando adesão para a Unidade de Pronto
Atendimento – UPA e informou que realizou a entrega da documentação necessária na SES, dentro do prazo
estabelecido. A Sra. Nathalia informou que, a SE/CIR, recebe e pactua a solicitação do município, conforme
previsto na Resolução mencionada, no entanto Unidades de Pronto Atendimento não atendem os critérios para
adesão a este projeto especificamente, porém cabe a área técnica apreciar e dar a devolutiva ao município. 3.
Solicitação de adesão do município de Nova Friburgo ao componente de Apoio Financeiro para Construir
e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do
Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de
Janeiro, para equipar o Hospital Municipal Raul Sertã, de atendimento regional, conforme a Deliberação
CIB/RJ n°. 6585 de 11/11/2021. Foi pactuado a solicitação de pactuação de adesão do município de Nova
Friburgo ao componente de Apoio Financeiro para Construire/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar Centro s
Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambolatoria is
integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para equipar o Hospital Municipal Raul Sertã, de atendimento
regional, conforme Deliberação CIB/RJ nº 6585 de 11 de novembro de 2021. O município informa que realizou a
entrega da documentação necessária para apreciação das áreas técnicas da SES/RJ, dentro do prazo estabelecido.
III. Informes: 1. Resolução SES nº 2717 de 09 de maio de 2022 – SUPAECA. Sra. Dayse, informou que
para este ponto de pauta a SAECA estaria presente, porém com o agendamento da reunião presencial, as agendas
foram incompatives. Por este motivo o item foi retirado. A Sra. Nathália, informou que foram compartilhados com
os gestores dois arquivos enviados pela SAECA com orientações sobre a Resolução SES N°. 2717, que trata do
financiamento estadual de Cirurgias Eletivas para o ano de 2022. 2. Solicitação de adesão do município de
Cachoeiras de Macacu ao componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar
e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para construção
do Centro Complementar de Especialidades Odontológicas, de atendimento municipal, conforme a
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Deliberação CIB/RJ n°. 6585 de 11/11/2021. O município de Cachoeiras de Macacu, solicitou através do Ofício
nº 127/2022, informe para ciência da entrega do Projeto Assistencial que trata da solicitação de adesão do
município de Cachoeiras de Macacu ao componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou
Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para construção do
Centro Complementar de Especialidades Odontológicas, de atendimento municipal. A SMS informa que entregou
os documentos para apreciação da área técnica da SES/RJ, dentro do prazo estabelecido. 3. Solicitação de adesão
do município de Cachoeiras de Macacu ao componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar
e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de
Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para
construção do Centro Ambulatorial de Referência de doenças infectoparasitárias, de atendimento
municipal, conforme a Deliberação CIB/RJ nº. 6585 de 11/11/2021. O município de Cachoeiras de Macacu,
solicitou através do Ofício nº 128/2022, informe para ciência da solicitação de adesão ao componente de Apoio
Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialid ades
e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no
Estado do Rio de Janeiro, para construção do Centro Ambulatorial de Referência de doenças infectoparasitár ias,
de atendimento municipal. A SMS informa que entregou os documentos para apreciação da área técnica da
SES/RJ, dentro do prazo estabelecido. 4. Solicitação de adesão do município de Cachoeiras de Macacu ao
componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros
Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos Estabelecimentos
Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para reforma do Ambulatório de
Especialidades Padre Batalha, de atendimento municipal, conforme a Deliberação CIB/RJ n°. 6585 de
11/11/2021. O município de Cachoeiras de Macacu, solicitou através do Ofício nº 129/2022, informe para ciência
da solicitação de adesão ao componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou
Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidades e/ou Diagnóstico do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS no Estado do Rio de Janeiro, para reforma do
Ambulatório de Especialidades Padre Batalha, de atendimento municipal. A SMS informa que entregou os
documentos para apreciação da área técnica da SES/RJ, dentro do prazo estabelecido. 5. Solicitação de adesão
do município de Guapimirim, adesão ao componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os
estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de
Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do
SUS, para equipar e/ou mobiliar unidades ambulatoriais e unidade hospitalar conforme a deliberação CIBRJ nº 6.729 de 10 de fevereiro de 2022. O município de Guapimirim, solicitou através dos Ofícios nº 66/2022 2
e nº 94/2022, informe para ciência da adesão ao Programa de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os
estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio
aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS, para
equipar e/ou mobiliar unidades ambulatoriais e unidade hospitalar conforme a deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10
de fevereiro de 2022. A SMS informa que entregou os documentos para apreciação da área técnica da SES/RJ,
dentro do prazo estabelecido. 6. Solicitação de adesão do município de Carmo, adesão ao componente de
Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do
Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS, para equipar e/ou mobiliar unidade
hospitalar conforme a deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10 de fevereiro de 2022. O município de Carmo
3

informou, através do Ofício nº 105/2022, sobre a solicitação para adesão ao Compenente Financeiro para Equipar
e/ou Mobiliar os estabelecimentos de Saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do
Programa de Apoio dos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde
integrantes do SUS, para Equipar ou Mnobiliar o Hospital Nossa Senhora do Carmo, conforme Deliberação
CIB/RJ nº 6.729 de 10 de fevereiro de 2022. A SMS informa, que realizou a entrega da documentação necessária
para apreciação das áreas técnicas da SES/RJ, dentro do prazo estabelecido. 7. Dificuldade de agendamento de
procedimentos cardíacos com prestador Hospital São Lucas de Friburgo – SMS de Cordeiro. Solicitado pelo
Secretário Municipal de Cordeiro, Sr. Marcus Delfraro, através do Ofício nº 360/2022. Informe sobre a dificuldade
no agendamento de procedimentos cardíacos, com o prestador Hospital São Lucas, de Nova Friburgo. O munic íp io
relata que devido à dificuldade no agendamento com o prestador vem sofrendo aumento de judicialização. A Sra.
Michelle, Coordenadora da CREG-Serrana esclareceu, que há uma fila interna, com pacientes reprimidos, mas
que a CREG e a Superintendência de Regulação da SES, estão cientes e ja cobrando posicionamento do prestador.
Sra. Nathália informou que o oficio do município de Cordeiro será enviado à área técnica para uma devolutiva
formal. 8.Comunicado AR/SE CIR-S sobre os GruposCondutores, Grupos deTrabalho, CIES e CIB/RJ.
A Secretaria Executiva da CIR, reforçou que o comunicado contendo o andamento dos grupos técnicos no
âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta Comissão, será enviado via e-mail aos membros do
Colegiado. Integram o comunicado os itens de pauta da 05ª reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse regional.
9. Informe COSEMS. Não foram expostos os informes COSEMS de interesse regional. A ausência do Sr. Lucas,
foi justificada ao final da reunião, pois o mesmo apresentou sintomas gripais e não pode comparecer, para realizar
teste de COVID. Sem nenhum outro assunto a tratar,a reunião foi encerrada. Eu, Nathália Busch Bom,
Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei apresente Ata. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2022 às
12h:15min.
_________________________________
Dayse Muller Fernandes
Representante Titular de Novel Central SES/RJ
_______________________________
Nathália Busch Bom
Secretaria Executiva SE/CIR-S
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