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ATA da 2ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 30 dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas, deu-se início, na
Sede da Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Regional CIR-Serrana, situada à Av.
Euterpe Friburguense n°. 93, Centro, Nova Friburgo, a segunda 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 SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIRSerrana), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretara Executiva da CIR-Serrana), do
COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional), das Secretarias Municipais
de Saúde: Sr. Marcos Welber Vieira (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Márcio Barbas (Titular
SMS de Cantagalo), Sra. Renata Carla Ferreira Ribeiro (Titular SMS de Carmo). Sra. Vânia
Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Claudia Bertolli Ormelli
(Representante SMS de Duas Barras), Sr. Marco Antônio Oliveira Apolinário (Titular SMS de
Guapimirim), Sr. Flávio Boaretto Rozado (Titular SMS de Macuco), Sr. Marcelo Franco
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sr. Silmar Fortes (Titular SMS de Petrópolis), Sr.
Filipe Furtuna (Representante SMS de Petrópolis), Sra. Rafaela Teixeira Rampini (Titular
SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sr. Marcos Antonio Machado (Representante SMS de
São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Maria Ramos Perez (Titular SMS de Sumidouro),
Sra. Ana Lúcia Belo Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Diego Ferreira de
Souza (Titular SMS de Teresópolis), Sr. Ricardo André Costa (Representante SMS de
Teresópolis), Sr. Lécio Polo (Representante Coordenação Saúde Bucal SMS de Nova
Friburgo). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 12 Secretarias
Municipais de Saúde, sendo 10 Secretários de Saúde, 02 Suplentes. Ficaram sem
representação as SMS de: Cachoeiras de Macacu, Santa Maria Madalena, São Sebastião
do Alto e Trajano de Moraes. Foi dada a palavra à Representante Titular de Nível Central
Sra. Dayse Santos de Aguiar para saudação e abertura da reunião. I— APRESENTAÇÃO: 1Projeto GRADUACEO (SMS de Nova Friburgo): solicitada pelo Coordenador de Saúde
Bucal do município de Nova Friburgo, Sr. João Daniel, a reapresentação do Projeto
GraduaCEO. O mesmo foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo
em parceria com a Faculdade de Odontologia da UFF/ Nova Friburgo. O Professor e
Coordenador do Curso de Odontologia da Universidade, Sr. Marcos Alex Mendes da Silva,
fez uma apresentação sobre o projeto e seus antecedentes. Durante o ano de 2016, o projeto
foi apresentado na CIR, onde surgiram dúvidas por parte dos presentes, o que motivou o
encaminhamento para que fosse levado para análise da área técnica de Saúde Bucal da SES.
Esta pontuou que deveriam ser observadas algumas exigências feitas pelo Ministério da Saúde
e sugeriu alterações no projeto. Após os ajustes, o projeto retorna à pauta da CIR, após
apresentação na Câmara Técnica, para apreciação dos Secretários e prosseguimento do
processo de pactuação em torno de seus objetivos. Por se tratar de um serviço de perfil
regional, surgiram novas dúvidas, desta feita com relação ao quantitativo de vagas a serem
ofertadas a cada município contemplado pelo projeto, razão pela qual a Comissão julgou
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pertinente que tais informações fossem acrescentadas e, após, o projeto retornasse à pauta
para pactuação. II - PACTUAÇÃO: 1. Ata da 1° Reunião Ordinária CIR/S 2017: A Ata da
1° Reunião Ordinária da CIR-S foi pactuada pela Plenária. 2. Pactuação das metas
municipais do SISPACTO 2017: Foi pactuado Ad Referendum pelos gestores da região
Serrana o compromisso de seguir o cronograma para o processo de pactuação das metas dos
22 indicadores 2017, correspondentes à pactuação nacional, e dos 14 indicadores de
monitoramento estadual pactuados em CIB, com formalização do processo mediante registro
e validação no SISPACTO, para posterior homologação pela SES-RJ e registro no FORMSUS. Esta pactuação será ratificada na próxima Plenária CIR, pois até a data desta reunião o
Ministério da Saúde não havia liberado o acesso ao SISPACTO para inserção das metas. 3.
Representante Regional CT/CIB: Foi pactuada a indicação do Sr. Filipe Fortuna de Souza,
do município de Petrópolis, para compor e representar a Região Serrana na Câmara Técnica
da CIB/RJ. 4. Ratificar Deliberação CIR CIR-S n°. 001/2017 – Composição CIES: O Item
foi retirado de pauta, pois, até o momento da Plenária, a Secretaria Executiva da CIR não
havia recebido por parte de todos os municípios as indicações dos técnicos para compor a
Comissão de Integração Ensino e Serviço/CIES-Serrana. 5. Revisão Regimento Interno das
CIR: Foi pactuada Ad Referendum, a revisão do Regimento Interno das CIR proposta pela
Assessoria de Regionalização da SES/RJ. Os gestores presentes informaram que receberam o
arquivo bem próximo da data da reunião, dificultando a apreciação. Por este motivo a
pactuação será ratificada na próxima Plenária e, até lá, caso haja alguma discordância sobre o
teor do Regimento, os Secretários poderão encaminhar as suas considerações para apreciação
da AR/SES.. 6. Revisão Regimento Interno GT Vigilância em Saúde: O Grupo de
Trabalho regional de Vigilância em Saúde revisou o seu Regimento Interno, de acordo com as
adequações apontadas pelo Grupo Técnico Estadual. Porém, não houve tempo hábil entre o
envio do arquivo e a plenária para que os Secretários apreciassem o documento. O mesmo
retornará à pauta para pactuação na próxima reunião. 7. Mudança de referência de
Procedimentos Vasculares de Alta Complexidade do Município de Teresópolis: Sra.
Dayse explicou que este ponto da pauta foi solicitado pela Superintendência de Atenção
especializada, Controle e Avaliação – SAECA/SES. A desabilitação do Hospital das Clinicas
de Teresópolis da Rede de Alta Complexidade Cardiovascular do Estado do Rio de Janeiro
trouxe a necessidade de mudança do serviço de referência, sendo identificados possíveis
prestadores para a região nos municípios de Nova Friburgo e Itaperuna. A mudança também
implica no remanejamento dos recursos de procedimentos endovasculares do município de
Teresópolis para os executores. A SAECA manteve contato com a SMS de N. Friburgo e o,
então, Secretário de Saúde, Sr. Rodrigo Romito, manifestou o interesse em verificar com a
Clínica São Lucas, em seu território, a possibilidade de que este prestador passasse a ser o
novo executor daqueles procedimentos. Com a substituição do Sr. Rodrigo como titular da
SMS de Friburgo, as negociações foram interrompidas, apesar das tentativas da SAECA para
retomar o assunto com a nova titular da pasta, tendo em vista a urgência do mesmo. A Sra.
Dayse reforçou esta preocupação e solicitou ao representante da SMS de N. Friburgo presente
à reunião que levasse ao conhecimento da Sra. Secretária a necessidade de seu contato junto à
SAECA com a máxima brevidade, tendo em vista a necessidade de equacionamento do
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problema. A segunda opção identificada pela SAECA é o município de Itaperuna, mas cabe
aos Secretários da região avaliar se os entendimentos neste sentido devem prosseguir, sendo
que a Superintendência coloca-se ao dispor para esta providência. A sugestão da Plenária foi
para que o tema volte a ser pautado na CIR, após a retomada do diálogo da SAECA com a
SMS de Nova Friburgo para definição quanto ao prestador em seu território. III INFORMES: 1. Oferta Serviço Oftalmologia: O Sr. Silmar Fortes informou que há
disponibilidade de oferta do serviço de Alta Complexidade em Oftalmologia na Clinica Dr.
Tannure, em Petrópolis. A Sra. Dayse esclarece que, caso haja interesse dos municípios da
região em mudança do atual serviço de referência para esta especialidade, passando a ter
como novo executor a Clínica Dr. Tannure, é necessário que haja esta manifestação de
interesse à SAECA/SES para que a Superintendência realize o estudo necessário à realização
de mudanças na programação em vigência (PPI) 2. Habilitação Serviço de Alta
Complexidade Cardiovascular (Petrópolis): O Sr. Silmar Fortes manifestou o interesse da
Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis em fazer parte da Rede de Alta Complexidade
Cardiovascular, tendo iniciado os trâmites para o processo de habilitação do serviço junto à
SES/RJ. 3. Habilitação Serviço Alta Complexidade Cardiovascular (Teresópolis): O
Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis, Sr. Diego Ferreira, informou que está em
andamento o processo de habilitação do Serviço de Alta Complexidade de Cirurgia Vascular
no município. 4. Habilitação Centro de Hemodiálise (Teresópolis): O Sr. Diego Ferreira
informou sobre a Habilitação do Serviço de Hemodiálise no município. 5. Revisão do Teto
da Rede de Oncologia – SMS Petrópolis/Teresópolis: Os Secretários Municipais de Saúde
de Petrópolis e Teresópolis solicitaram este ponto de pauta para tratar de um assunto comum
às duas Secretarias, no que se refere à necessidade de revisão do teto financeiro da Rede de
Oncologia, bem como a alocação dos recursos financeiros dos valores extrateto referentes aos
procedimentos de quimioterapia e radioterapia, considerando o atraso do repasse estadual.
Sra. Dayse sugeriu que, por se tratar de um tema muito específico, o mesmo deve ser tratado
com a devida expertise da área técnica responsável na SES, cabendo, neste caso, uma reunião
dos Secretários de ambos os municípios com a SAECA. A Secretaria Executiva da CIR
encaminhará a demanda para a área técnica da SES, solicitando o agendamento de uma
reunião. 6. Solicitação de indicações de representantes para as reuniões dos Grupos
Técnicos CIR: A Secretaria Executiva da CIR reforçou a importância do envio das
indicações dos técnicos municipais que irão compor os Grupos Técnicos da Região, com a
maior brevidade possível. 7. Interlocutores DCNT: A Superintendência de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental da SES/RJ solicita aos novos gestores que ratifiquem as
indicações dos técnicos interlocutores para doenças crônicas não transmissíveis e aos
municípios que ainda não enviaram as indicações que encaminhem com urgência. A
Secretaria Executiva da CIR repassou, via e-mail, a relação dos municípios com as indicações
e pendências. 8. Emenda Parlamentar: Foram expostas e apreciadas as propostas de
Emenda Parlamentar para aquisição de equipamento e material permanente para Atenção
Básica e Especializada, dos municípios de Carmo, Guapimirim, São José do Vale do Rio
Preto e Sumidouro. 9. Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 02/2017 sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ: A Sra. Nathália informou a todos que a
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SE/CIR encaminha aos gestores um Comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no
âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões da Comissão. Antes de dar por encerrada a
reunião, a Sra. Dayse reiterou a solicitação feita na reunião anterior, a pedido da Coordenação
de Urgência e Emergência da SES, quanto ao envio de documentação pendente relativa a
ambulâncias do SAMU, pois alguns municípios ainda não o fizeram. Ao ensejo, os
Secretários presentes manifestaram o interesse em discutir o SAMU na região. A Sra. Dayse
reforçou, mais uma vez, a importância da discussão da Rede de Urgência e Emergência como
um todo, uma vez que o SAMU é apenas um dispositivo da mesma e não deve ser tratado
isoladamente. Foi, então, proposta uma reunião com o Coordenador estadual, na região, para a
data de 11/04. Não havendo nada mais a tratar, Sra. Dayse Santos de Aguiar deu por
encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima Reunião Ordinária
da CIR, que será realizada em 24 de abril de 2017. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária
Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente ata. Nova Friburgo, 30 de março de
2017.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular Nível Central SES
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