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ATA da 9ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 20 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às 10 horas e 30 minutos, deuse início, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, situada a Rua Julio
Rosa, n°. 366 Tijuca, Teresópolis, a nona 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-Serrana), 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), Sra. Marilena de Faria Sarmento (Titular
SMS de Cachoeiras de Macacu) Sra. Fernanda Maia Carvalho (Representante da SMS de
Cachoeiras de Macacu), Sr. Márcio da Silva Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Renata
Carla Ribeiro (Titular SMS de Carmo), Sra.Vânia Lucia Vieira Huguenin (Titular SMS de
Cordeiro), Sr. Flavio Boaretto Rozado (Titular SMS de Macuco), Sra. Alba Iaci Macieira
(Suplente SMS de Guapimirim), Sra. Suzane Oliveira Menezes (Titular SMS de Nova
Friburgo), Sr. Silmar Fortes (Titular SMS de Petrópolis), Sr. Carlos Roberto Lamego (Titular
SMS de Santa Maria Madalena), Sr. José Carlos Rodrigues (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. Carlos Dias Filho (Titular
SMS de Teresópolis), Sr. Rodrigo Rebello Pereira (Subsecretário SMS Teresópolis), Sra.
Ednéia Marthuchelli (Representante SMS de Teresópolis), Sr. Rogério B. (Subsecretário
Jurídico/PMT). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 13
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 11 Secretários de Saúde, 02
Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Duas Barras,
São Sebastião do Alto e Trajano de Moraes. Foi dada a palavra à Sra. Dayse Santos de
Aguiar, Representante Titular de Nível Central da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro, para abertura da reunião, em seguida o Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis
saudou os demais participantes. I. Pactuação: 1. Ata 8° Reunião Ordinária da CIR-S de
2017: foi pactuada a Ata da 8° Plenária Ordinária da CIR-Serrana. A minuta da Ata foi
disponibilizada com antecedência para apreciação, via e-mail, a todos os Secretários
Municipais de Saúde da Região Serrana. A Sra. Dayse Aguiar perguntou, como de praxe, se
havia algum questionamento ou consideração a fazer em relação à Ata, em particular à Sra.
Vania Huguenin quanto à intervenção feita pela mesma na 8ª reunião, a propósito do
rompimento do contrato de assistência hospitalar entre o município de Cordeiro e o Hospital
Antônio Castro. Sra. Vania solicitou a leitura do registro sobre este ponto e a mesma, assim
como os demais presentes e todos concordaram com o texto lido pela Sra. Dayse. Em
seguida, o Sr. Márcio Barbas, Secretário Municipal de Saúde de Cantagalo, a propósito desse
tema, fez uma consideração sobre a informação recebida pelo Hospital de Cantagalo de que o
município de Cordeiro havia recebido recurso estadual, através do Programa de Apoio aos
Hospitais do Interior – PAHI/2016, destinado ao Hospital Antônio Castro. O questionamento
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do prestador à Secretaria Municipal de Saúde de Cantagalo é sobre os critérios para
recebimento deste recurso, tendo em vista que os atendimentos hospitalares dos munícipes de
Cordeiro estão sendo realizados pelo Hospital de Cantagalo. O Sr. Marcio acrescentou que a
repercussão desse repasse estadual o deixou, enquanto gestor municipal, em uma situação
difícil perante o seu prestador e que gostaria de saber quais foram os critérios utilizados para
contemplar o Hospital de Cordeiro, pois não soube o que responder aos questionamentos de
seu prestador. A Sra. Vânia Huguenin explicou que não houve, em nenhum momento, uma
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Cordeiro para destinar recursos ao Hospital
Antônio Castro. Houve um pleito do prestador diretamente ao Estado e a Secretaria de Saúde
não foi informada oficialmente sobre este pleito e sobre a decisão da Secretaria Estadual de
atendê-lo. Sra. Vânia confirmou que houve, de fato, a transferência de recursos para o Fundo
Municipal de Saúde de Cordeiro mas que, no entanto, não há forma legal de repasse ao
Hospital, tendo em vista o rompimento do Contrato de Assistência Hospitalar. Sra Vania
acrescenta que tal fato também repercutiu negativamente sobre a gestão municipal, uma vez
que o referido prestador passou a pressionar os membros do legislativo municipal para receber
os recursos e estes, por sua vez, passaram a questionar e a pressionar o Poder Executivo. Sra.
Dayse ponderou sobre os fatos relatados, considerando as diretrizes que foram sendo
instituídas ao longo do tempo para a condução político-administrativa do sistema de saúde. Os
Secretários de Saúde presentes encaminharam a decisão de que colocariam este assunto em
pauta na reunião de diretoria do COSEMS e na reunião mensal que ocorre entre SES e
COSEMS. 2. Remanejamento PPI-SMS de Sumidouro: foi pactuada a solicitação do
município de Sumidouro, para remanejamento do teto físico e financeiro de procedimentos de
Média e Alta Complexidade, executados pelos municípios de Teresópolis e Petrópolis, para o
município de Itaperuna. II. Informes: 1. Núcleo de Educação Permanente em Saúde NEPS
– SMS Cachoeiras de Macacu: A Secretária Municipal de Saúde de Cachoeiras de Macacu,
Sra. Marilena de Faria Sarmento, informou, para conhecimento da região, sobre a implantação
do Núcleo Municipal de Educação Permanente em Saúde – NEPS. 2. Cirurgias Eletivas:
por solicitação da Câmara Técnica, foi exposto pela Secretaria Executiva da CIR-S informe
para conhecimento dos gestores sobre a dificuldade de execução dos procedimentos
Cirúrgicos Eletivos, pactuados de acordo com a Portaria MS n°. 1294/2017. A Sra. Marilena
Sarmento, SMS de Cachoeiras de Macacu, afirmou que houve um equívoco na colocação da
oferta feita pelo município, no que se refere à execução de cirurgia de próstata e de varizes,
pois o hospital não possui estrutura para realizar tais procedimentos. Os gestores presentes
concordaram que haveria necessidade de rever esta pactuação, pois todos os executores se
encontram em situação de dificuldade para apresentar a produção exigida, dentro do prazo
previsto pela Portaria. Ficou acordado que os gestores se aprofundariam no tema, após a
Plenária CIR-S, em reunião interna de Secretários, e que, posteriormente, encaminhariam a
proposta de repactuação da estratégia para ampliação do acesso aos procedimentos cirúrgicos
eletivos para o exercício 2017 na Região Serrana. 3. Grupo Condutor Planejamento
Regional Integrado: A Sra. Nathália Busch, Secretária Executiva da CIR, junto com a
Apoiadora Regional do COSEMS, Sra. Solange Cirico, informaram aos gestores sobre o
andamento do Grupo Condutor Regional de Planejamento Integrado, que se reuniu após a 9°
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Reunião Ordinária da Câmara Técnica da CIR, para tratar do processo de Planejamento
Regional Integrado ciclo 2018/2021. Durante este encontro foram avaliadas as orientações
preliminares enviadas pela SES, bem como o roteiro para diagnóstico/análise da situação de
saúde na Região. O grupo decidiu que o trabalho para elaborar o diagnóstico da situação de
saúde e a identificação dos principais problemas será realizado com base nas
informações/indicadores oficiais dos anos de 2015 e 2016. Também serão consideradas e
analisadas as informações dos Planos Municipais de Saúde e a Matriz do Planejamento
Regional 2014/2017. Não foi eleito um coordenador/representante para o grupo e sim, um
“grupo diretor” que será responsável por solicitar, e consolidar todas as informações enviadas
pelas Secretarias Municipais de Saúde. Por fim, Sra. Nathália reforçou que o Grupo se reunirá
com maior frequência e solicitou apoio dos gestores para liberação e deslocamento dos
profissionais. 4. Avaliação da Estrutura de Planejamento nos Municípios do Estado do
Rio de Janeiro: A Secretaria Executiva da CIR-S reforçou a necessidade de retorno do
questionário de Avaliação da Estrutura de Planejamento dos Municípios do Estado do Rio de
Janeiro, enviado às Secretarias de Saúde via e-mail. 5. Atenção Materna e ao RecémNato/Rede Cegonha: Sra.Nathália informou que o Grupo Condutor da Rede Cegonha deverá
se reunir na semana seguinte à data desta plenária CIR, para consolidar as informações de
atualização do Plano Regional. Há uma preocupação com o prazo para esta atualização, por
este motivo a Secretaria Executiva está articulando agenda com este grupo o mais breve
possível. Durante a abordagem do tema, ficou evidenciada a necessidade de melhor
comunicação entre os integrantes do GC Regional, assim como entre o GC e a Secretaria
executiva da CIR e com a área técnica responsável da SES 6. Comunicado AR/SE CIR
Serrana nº 09/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ:
A Sra. Nathália informou a todos que a SE/CIR encaminha aos gestores um comunicado sobre
o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões da
Comissão. Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos. Eu, Nathália
Busch Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente ata. Teresópolis,
20 de outubro de 2017.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR

Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular Nível Central SES/RJ.
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