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ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONALSERRANA
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Aos 09 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às 11h:00h deu-se início, na Sede da Secretaria
Executiva da CIR-Serrana, situada à Avenida Euterpe Friburguense, n° 93 - Centro, Nova Friburgo, a 2º
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana, constituída pelos seguintes membros efetivos
e suplentes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Dayse Santos de Aguiar
(Representante Suplente Nível Central SES/RJ), Sr. José Carlos Rodrigues Paes (Secretário Executivo
SE/CIR-Serrana), Sra. Nathália Busch Bom (Assistente da Secretaria Executiva CIR-Serrana), Sra. Solange
Cirico Costa (Apoiadora COSEMS/RJ), Sra. Lúcia Passeri (Coordenadora NDVS-Serrana), e dos
representantes das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. José Marcos de Góis (Gestor da SMS de Cachoeiras
de Macacu),Sra. Renata Carla Ribeiro (Gestor SMS de Carmo), Sra. Vania Huguenin (Gestor da SMS de
Cantagalo), Sr. Leonardo Sarmento Charles (Gestor SMS de Duas Barras), Sr. Rodrigo Romito (Gestor da
SMS de Macuco), Sr. Marcelo Portugal (Representante da SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Eliane Vieira
(Gestor da SMS de São José do Vale do Rio Preto). Ficaram sem representação as Secretarias Municipais de
Saúde de: Bom Jardim, Cordeiro, Guapimirim, Nova Friburgo, Petrópolis, São Sebastião do Alto, Sumidouro
e Teresópolis. Foi dada a palavra à Sra. Dayse Santos de Aguiar, Representante Suplente de Nível Central
SES/RJ, para condução da plenária. A mesma iniciou a reunião informando que não haveria pactuação, pois a
plenária não atingiu o quórum necessário, de acordo com o Regimento Interno da Secretaria Executiva da
CIR. I. Apresentação: 1. Apresentação Semestral de Acompanhamento da Comissão Intergestores Regional
Serrana: O Sr. José Carlos, Secretário Executivo da CIR-Serrana, realizou a apresentação de
acompanhamento Semestral aos gestores, apontando quais foram as principais pactuações do ano de 2014,
frequência da representação dos municípios nas plenárias e reuniões dos grupos de trabalho temáticos. José
Carlos apresentou ainda a última prestação de contas dos recursos regionais, entregue à Secretaria Executiva
da CIR.. II - Informes: 1. Prestação de Contas - Fevereiro: O Sr. José Carlos informou que a prestação de
Contas do recurso destinado à Secretaria Executiva da CIR e ao Núcleo descentralizado de Vigilância em
Saúde foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, assim como a apresentação da
prestação de contas do recurso destinado para habilitação e custeio do polo I do CEREST-Serrana. Da mesma
forma, foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis a apresentação da prestação de contas do
recurso de habilitação do polo II do CEREST-Serrana e dos recursos regionais de Educação Permanente e à
Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis, a apresentação da prestação de Contas do Recurso Regional de
Educação Permanente, alocado no município. 2. Soroterapia – Duas Barras: O Secretário Municipal de
Saúde de Duas Barras solicitou este ponto de pauta para pedir esclarecimento à SES/RJ após problemas em
seu município com o atendimento soroterápico. O Gestor informou que uma paciente de seu município
necessitou do atendimento, porém não havia soro disponível em seu hospital. De acordo com a pactuação da
Rede de Soroterapia da Região Serrana realizada em novembro de 2014, o município de Duas Barras seria
polo regional para armazenamento do Soro Antibotrópico. A Coordenadora do Núcleo Descentralizado de
Vigilância em Saúde /NDVS-Serrana, Sra. Lúcia Passeri, explicou aos gestores que esteve presente em uma
reunião realizada na SES/RJ para tratar deste assunto. Sra. Lúcia informou que houve um atraso na
distribuição dos soros aos novos polos e que a orientação da Subsecretaria de Vigilância em Saúde é que a
pactuação antiga continuaria em vigor. Para que os antigos polos recebam os Soros, é necessário que seja feita
solicitação formal. De acordo com a Sra. Lucia, a SVS aguardou a pactuação da nova configuração da Rede
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nas nove Regiões de Saúde para, então, encaminhar à CIB/RJ, procedimento necessário para que as novas
configurações regionais da Rede fossem aprovadas, sendo que houve atraso da referida pactuação em CIR em
uma das Regiões do Estado. Os gestores questionaram sobre o critério de distribuição dos soros e sobre a
pactuação realizada em novembro de 2014 e relembraram que, em uma das discussões sobre a Rede
de Soroterapia, as representantes da área técnica do Estado disseram que apenas a Região Serrana estava em
atraso com a pactuação, e que não houve maiores esclarecimentos de que a distribuição dos soros aos novos
polos aconteceria somente após a pactuação de todas as regiões do Estado. Por este motivo, a Região
encontra-se desabastecida. Quanto à informação repassada pela Sra. Lúcia, de que a pactuação antiga era
vigente e que os municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis eram referência para a Região, os
gestores disseram que esta informação não procederia, pois não existia pactuação anterior na região, cada
município fazia a sua solicitação. Os Secretários presentes acordaram que esta situação sobre a pactuação
vigente e a dispensação dos soros seja esclarecida de maneira oficial pela área técnica da SES/RJ. Sra. Dayse
sugeriu que esta demanda seja enviada para à SES/RJ através da Secretaria Executiva da CIR e que entrará
em contato com as áreas técnicas competentes para buscar esclarecimentos para esta questão. 3. Rede
Urgência e Emergência/SAMU – Foi solicitada pelos gestores presentes na 1° Plenária Ordinária de 2015 a
presença de representantes da Coordenação de Urgência e Emergência da SES, da SAECA, da Central de
Regulação Regional, Central de Regulação SAMU/Serrana e apoiadores da Rede de Urgência e Emergência
do Ministério da Saúde para esclarecimentos sobre os repasses de incentivo financeiro estadual e federal para
custeio do SAMU na Região Serrana e sobre as referências de urgência e emergência pactuadas. O Sr. José
Carlos explicou que não houve possibilidade dos representantes solicitados participarem da 2ª Plenária e
sugeriu o agendamento de uma reunião extraordinária com pauta única para a Rede de Urgência e
Emergência, para melhor discussão do assunto. Os gestores concordaram com a proposta e sugeriram que este
agendamento seja feito para depois da 3° Reunião Ordinária da CIR, em março. A Sra. Eliane Vieira,
Secretária Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, salientou que os gestores entregaram ao Sr.
Otávio Sant’anna, representante da Superintendência de Regulação da SES, na 9° Plenária Ordinária da CIR,
em 27 de Novembro de 2014, um documento com questionamentos e as principais demandas sobre a
regulação, documento este que já havia sido encaminhado anteriormente, via Secretaria Executiva, de acordo
com os fluxos estabelecidos para este fim. Na ocasião o Sr. Otávio esclareceu alguns dos pontos apresentados,
porém ficou de realizar alguns levantamentos e disponibilizar as respostas aos Secretários, que ainda
aguardam este retorno. Após a leitura dos informes, o Sr. José Carlos esclareceu que as informações sobre os
Grupos de Trabalho serão encaminhadas por e-mail aos gestores, posteriormente. Sem nenhum outro ponto
levantado pelos participantes, a reunião foi encerrada às 12h00min. Eu, Nathália Busch Bom, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-Serrana, lavrei a presente Ata.
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