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ATA DA 9ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONALSERRANA
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Aos 30 dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às 10h:15mins, deu-se início, na Sede da Secretaria
Executiva da CIR-Serrana, situada à Avenida Euterpe Friburguense, n° 93 - Centro, Nova Friburgo, a 9º 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 Titular
Nível Central SES/RJ), Sr. Nain Rocha (Coordenador Escritório Regional de Saúde), Sra. Nathália Busch Bom
(Secretária Executiva CIR-Serrana), Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora COSEMS/RJ), Sr. Diego Mendes
(SAS/SES), Sra. Tatiana Bozza (SAS/SAECA), Sra. Lúcia Maria Reis Grof (Central de Regulação Regional Serrana), Sra. Cláudia Bertolli Ormelli (NDVS-Serrana); E dos representantes das Secretarias Municipais de
Saúde: Sr. Wueliton Pires (Gestor da SMS de Bom Jardim), Sr. José Marcos de Góis (Gestor da SMS de
Cachoeiras de Macacu), Sra. Vânia Huguenin (Gestor SMS de Cantagalo), Sr. Márcio da Silva Barbas (Gestor
SMS de Cordeiro), Sr. Alberto Henry Ragoso (Representante SMS de Cordeiro), Sr. Rodrigo Araújo Gonçalves
(Gestor da SMS de Duas Barras), Sr. José Carlos Rodrigues Paes (Representante SMS de Guapimirim), Sr.
Rodrigo Romito Gonçalves (Gestor SMS de Macuco), Sr. Rafael Tavares (Gestor SMS de Nova Friburgo), Sra.
Sueli Scotelaro Porto (Representante da SMS de Nova Friburgo), Sr. Tony Feijó (Gestor SMS de Santa Maria
Madalena), Sra. Renata Seraldo (Representante SMS de Santa Maria Madalena), Sra. Claudiane dos Santos
Pietrani (Gestor SMS de São Sebastião do Alto), Sr. Alcides Lopes Costa Filho (Gestor SMS de São José do Vale
do Rio Preto), Sra. Janete da Cunha Nogueira (Gestor SMS de Sumidouro) Sra. Virgínia Lima Gonçalves
(Representante SMS de Trajano de Moraes). Ficaram sem representação as Secretarias Municipais de Saúde de:
Carmo, Petrópolis e Teresópolis. Foi dada a palavra a Sra. Dayse Santos de Aguiar, Representante de Nível
Central SES/RJ, para condução da plenária. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 8° Reunião Ordinária da
CIR-Serrana/2015: Foi aprovada a ata da 8° Reunião Ordinária da CIR-Serrana do ano de 2015, encaminhada
aos gestores previamente por e-mail para apreciação. 2. Solicitação de Remanejamento de Recursos – Trajano
de Moraes: Foi apresentado pela Sra. Virgínia Gonçalves a proposta de remanejamento de recursos do bloco de
financiamento da Vigilância em Saúde para o bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) dentro do próprio
município, nos termos da Portaria MS/GM nº 1.073/2015. 3. Solicitação de Remanejamento de Recursos – Nova
Friburgo: Sra. Sueli Porto apresentou a proposta de remanejamento de recursos do bloco de financiamento da
Vigilância em Saúde para o bloco de Média e Alta Complexidade (MAC) dentro do próprio município, nos
termos da Portaria MS/GM nº 1.073/2015. 4. Curso de Gestão em Emergência em Saúde Pública - Sírio
Libanês: A apoiadora regional do COSEMS/RJ, Sra. Solange Cirico, apresentou a proposta do Curso de Gestão
em Emergência em Saúde Pública, ofertado pelo Ministério da Saúde através do Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADIS-SUS 2015-2017, em parceria com o
Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Foram contemplados os municípios polos Nova
Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. Foi pactuado que o município sede dos encontros presenciais será Petrópolis.
Em relação à divisão de vagas, a região recebeu um total de 20 vagas, que foram divididas da seguinte forma: 06
vagas para cada município, 01 vaga para a Instituição de Ensino parceira e 01 vaga para o Núcleo Descentralizado
de Vigilância em Saúde da Região Serrana. 5. Divisão de Vagas Cursos Sírio Libanês: Considerando a
Deliberação CIR-Serrana n°. 13 de 30 de julho de 2015, que pactua o interesse da região Serrana em receber os
cursos de Especialização em Gestão da Clínica, Curso de Especialização em Regulação em Saúde no SUS, Curso
de Especialização em Processos Educacionais na Saúde com ênfase em metodologias ativas de aprendizagem e
Curso de Especialização em Gestão do Risco e Segurança no Cuidado ao Paciente, que serão sediados no
Município de Nova Friburgo e, considerando que foram destinadas à região 40 vagas para cada curso, os gestores
pactuaram a divisão das vagas entre os 16 municípios da seguinte forma: 02 vagas para os municípios de Bom
Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, Macuco, Santa Maria
Madalena, São Sebastião do Alto, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Trajano de Moraes; 03 vagas para
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os municípios Teresópolis e Petrópolis; 06 vagas para o município de Nova Friburgo; 02 vagas para a instituição
de ensino que sediará os encontros presenciais. 6. Polos Regionais de Dengue – GT Vigilância em Saúde: Sra
Cláudia Bertolli, Coordenadora do GT de Vigilância em Saúde, apresentou a proposta da Área Técnica da
SVS/SES para enfrentamento de surto de Dengue na região. A área propõe que o município atingido envie ao
polo regional um profissional para fazer frente ao aumento de ensaios clínicos. Sra. Cláudia apresentou a
Deliberação que pactua a divisão dos polos e o Secretário Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto,
Sr. Alcides Lopes, manifestou interesse em receber os equipamentos e realizar os testes para os municípios de
Carmo e Sumidouro, que, atualmente, estão referenciados para Teresópolis, sem atendimento. Sra. Dayse propôs
que a discussão retorne ao GT para formulação de uma proposta de redefinição dos polos e posteriormente seja
pactuada em CIR. III Informes: 1. Novo Fluxo Remanejamento de PPI: Informe para reforço com os gestores
sobre a deliberação CIB n°. 3.509 de 20 de agosto de 2015, que pactua o novo fluxo de mudança de referência da
Programação Pactuada Integrada – PPI. 2. Emenda Parlamentar - Guapimirim: Solicitado pelo Secretário
Municipal de Saúde de Guapimirim Sr. Winderson Porto, apreciação da proposta de emenda parlamentar para
aquisição de material/equipamento permanente para Atenção Básica. 3. Emenda Parlamentar – Nova Friburgo:
Solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de Nova Friburgo Sr. Rafael Tavares, apreciação da proposta de
emenda parlamentar para aquisição de material/equipamento permanente para Atenção Básica. 4. Capacitação em
Testes Rápidos DST: Sra. Cláudia Ormelli informou que o Núcleo Descentralizado de Vigilância em Saúde
NDVS-Serrana, solicitou à SVS uma capacitação regional em Testes Rápidos de DST e a área técnica da SES,
retornou o contato informando que foram capacitados multiplicadores na região. Cláudia informou que este
profissionais foram identificados e, atualmente, alguns não estão mais na Rede, exceto os profissionais de Nova
Friburgo, mas estes não conseguem absorver a demanda da região. A Secretária Municipal de Saúde de Cantagalo
sugeriu que a Sra. Claudia verifique a possibilidade de realizar esta capacitação em outra região ou que a SES
capacite novos multiplicadores. 5. Reunião Extraordinária CIR – Urgência e Emergência: Foi solicitado pelo
Grupo de Trabalho de Urgência e Emergência o agendamento de uma reunião extraordinária com a presença dos
Gestores, Coordenação de Urgência e Emergência da SES e Subsecretaria de Unidades Próprias da SES para
discussão e definição da Grade de Referências de Urgência e Emergência da Região Serrana. Os gestores
concordaram em realizar a referida reunião em 08/10/2015, a Secretaria Executiva da CIR verificará a
possibilidade de agendamento entre as áreas técnicas mencionadas. 6. Regulação Radioterapia – CREG Serrana:
O Sr. Diego Mendes e a Sra. Lúcia Grof apresentaram o informe sobre a regulação da oferta de radioterapia da
Clínica de Radioterapia CTO, prestador localizado em Petrópolis, que passará a ser regulada exclusivamente
pela CREG-Serrana, conforme acordado entre a SMS Petrópolis e a Superintendência de Regulação da SES, por
meio do Sistema Estadual de Regulação. 7. Hospital Municipal Raul Sertã: Sra. Dayse explicou que a
participação na plenária dos técnicos Diego Mendes e Tatiana Bozza se fez necessária para que os mesmos
contribuam na discussão sobre a situação no Hospital Municipal Raul Sertã, a partir da reunião convocada pelo
Ministério Público e pela Defensoria Pública no dia 08/09/15 em Nova Friburgo. A Sra Dayse fez um resumo
sobre os encaminhamentos naquela reunião, onde a SES foi instada a cooperar com o município de Nova Friburgo
no tocante ao funcionamento do Hospital Raul Sertã. Duas frentes de trabalho foram pensadas pela SES: uma,
voltada à melhoria da gestão hospitalar do Raul Sertã, em particular para os processos de aquisição e logística e
para a implantação de rotinas e protocolos, desde a porta de entrada da urgência/emergência, a partir do
Acolhimento com Classificação de Risco. O foco é o desempenho do hospital, com melhoria das instalações e
otimização dos recursos físicos e processos de trabalho, diminuindo o tempo médio de permanência e o risco
sanitário dos pacientes internados. A segunda visa discutir o lugar daquele Hospital no sistema de saúde
municipal de Nova Friburgo e na rede de serviços regional, a partir de um estudo sobre os recursos assistenciais
disponíveis no SUS, na Região Serrana, com foco nas unidades hospitalares, razão pela qual os técnicos da
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Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação e da Superintendência de Regulação da SES se
faziam presentes. O Sr. Diego fez uma apresentação sobre as atribuições e a organização da atividade regulatória
do SUS. Após a apresentação, os Secretários explicitaram suas dúvidas especificamente em relação à Central de
Regulação da Região Serrana. Os mesmos relataram que, atualmente, os fluxos estabelecidos para regulação dos
pacientes não vem sendo cumpridos e há uma grande falha na comunicação entres as Secretarias Municipais de
Saúde e a Central Regional de Regulação. A Sra. Vânia Huguenin acrescentou, ainda, que os leitos de UTI da
região não estão disponibilizados na Central, impossibilitando a regulação e ocasionando um grande número de
óbitos evitáveis. Sra. Lúcia Grof esclareceu que a Central não gerencia os leitos nos hospitais da Região e que a
mesma é responsável pela regulação através das pactuações entre as Secretarias Municipais de Saúde e que não
são todos os procedimentos que são regulados pela Central como, por exemplo, ortopedia. A Sra. Vania destacou
a questão da assistência ao trauma por parte dos municípios menores e o desespero dos gestores para
encaminhamento dos pacientes graves. Foi amplamente discutida a regulação dos pacientes para o Hospital
Municipal Raul Sertã, que atualmente não tem condições de absorver a demanda nem do próprio município,
segundo o gestor Sr. Rafael Tavares, pois o hospital encontra-se em uma situação de dificuldade extrema, que
resulta de uma sucessão e acúmulo de problemas gerados ao longo de diversas gestões municipais. Sra. Dayse
afirmou que a Secretaria de Estado reconhece as dificuldades da Região Serrana, sobretudo no contexto atual de
crise econômica e retração dos orçamentos, com diminuição de receitas e, portanto, dos recursos disponíveis para
a saúde, que atinge todos os entes federados. Neste sentido, não havendo recursos financeiros novos nem
perspectiva de aumento de receitas no curto prazo, a SES, entendendo o papel estratégico do Hospital Raul Sertã,
por seu porte e por sua localização geográfica, propõe avaliar em conjunto com os municípios o funcionamento do
Raul Sertã, bem como dos hospitais da região, de modo a (re)definir o perfil assistencial das unidades hospitalares
de acordo com as necessidades de saúde da população da região. A Sra. Tatiana Bozza sugeriu, após ouvir os
depoimentos dos gestores em relação ao trauma, que uma das alternativas a serem consideradas seria a de o Raul
Sertã se tornar a referência para atendimento ao trauma para parte da região, além de Petrópolis e Teresópolis,
este último, também enfrentando sérios problemas de gestão e administração municipal. Os gestores presentes
manifestaram interesse pela proposta da constituição de Grupo de Trabalho SES e Municípios, se dispondo, eles
mesmos, a participarem do estudo. O Sr. Goes propôs que a primeira reunião fosse agendada para a semana
seguinte, na data de 15/10, tendo em vista a ida dos secretários ao Rio de Janeiro por conta da reunião da CIB.
Diante dos encaminhamentos feitos, a Sra. Dayse e os técnicos Tatiana e Diego se comprometeram a levar a
proposta da reunião e a discussão realizada na Plenária ao conhecimento da Sra. Subsecretária de Atenção à Saúde
e da Sra. Assessora de Regionalização para posterior confirmação da reunião. 8. Informes GT’s e CIB: Sra.
Dayse reforçou que os informes sobre o andamento dos Grupos de Trabalho e os informes de interesse regional
dados na Plenária CIB/RJ serão encaminhados por e-mail, conforme fluxo estabelecido. Sra. Dayse informou
também sobre o comunicado encaminhado pelo Ministério da Saúde, sobre as pendências dos municípios em
relação aos instrumentos de planejamento do SUS, como Planos Municipais de Saúde, Programação Anual de
Saúde 2015 e Relatório Anual de Gestão 2013 e 2014, Dayse encaminhará por email a apresentação com o
descritivo destas pendências. Sem nenhum outro ponto levantado pelos participantes, a reunião foi encerrada às
14h00min. Eu, Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da CIR-Serrana, lavrei a presente Ata.
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