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ATA da 03ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 02 dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas e 05 minutos, deu-se início, no
auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense n°. 93 –
Centro, Nova Friburgo, a 3° 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.
Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente 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), Sra. Lúcia Maria Reis Groff (Coordenadora Central de Regulação
Regional Serrana SES/RJ), Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ), das
Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Marco Welber Vieira (Titular SMS de Bom Jardim), Sra.
Marilena de Faria Sarmento (Titular 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. Fabrício Luiz Ayres (Titular SMS Duas Barras), Sr.
Adivar Exposto Silva (Titular SMS de Macuco), Sr. Carlos Perdomo Maturana (Titular SMS de
Macuco), Sra. Iandara Moura (Representante SMS de Nova Friburgo), Sr. Silmar Fortes (Titular
SMS de Petrópolis), Sra. Rafaela Teixeira Rampini (Titular SMS São José do Vale do Rio Preto),
Sra. Ana Maria Ramos Perez (Titular SMS de Sumidouro), Sra. Ana Lúcia B. Ramos (Suplente SMS
de Sumidouro), Sra. Rosemara Magalhães da Rocha (Titular SMS de Trajano de Moraes), Sra.
Micheli Campos Machado (Representante SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a
presença da representação da SES, de 12 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 11
Secretários de Saúde, 01 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS
de: Guapimirim, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Teresópolis. Foi dada a palavra
a Sra. Dayse Santos de Aguiar, Representante Titular de Nível Central da Secretaria de Estado de
Saúde do Rio de Janeiro, para iniciar a reunião. I.Apresentação: 1. Perfil Planejamento Regional:
A Sra. Dayse explicou que a Secretaria Executiva da CIR recebeu o comunicado da integrante do
Grupo Condutor Regional de Planejamento poucas horas antes do início da reunião, informando que
não estaria presente por motivos de saúde. Desta forma, ficou proposto que a Sra. Solange,
Apoiadora do COSEMS, e Sra. Nathália, Secretária Executiva da CIR, apresentassem o produto
elaborado, até o momento, pelo Grupo Condutor Regional de Planejamento. A Sra. Solange
informou aos gestores que o Grupo de Planejamento trabalhou até o momento com muitas limitações
e ausência de representação de muitos municípios nas reuniões, o que dificulta bastante a construção
de um perfil/diagnóstico regional. Em seguida, apresentou o documento com os dados, informações
e considerações feitas até esta reunião da CIR. A Sra. Dayse pontuou que o produto apresentado
segue ainda muito preliminar e incompleto, sem aprofundamento das análises, e acrescentou que,
após recebimento do mesmo, no dia 27/03, está fazendo uma revisão e aportando alguns conteúdos
para contribuir com o andamento do trabalho. Chamou a atenção para a existência de divergências
entre as informações de caracterização da Região e para inferências tecnicamente inconsistentes na
interpretação de alguns indicadores. Em relação ao texto descritivo da Vigilância em Saúde, a Sra.
Dayse Muller sugeriu que fosse mais sucinto e fez uma observação sobre a falta de informação de
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indicadores de incidência e prevalência das doenças transmissíveis e não transmissíveis. A Secretaria
Executiva da CIR informou que o Grupo Condutor irá se reunir em nova data para correção e
conclusão do texto. Novamente foi solicitado o apoio em relação à participação dos técnicos nos
encontros do GC e reiterada pela Sra. Dayse Aguiar a necessidade do envolvimento dos gestores no
processo, com apontamento dos temas/questões que consideram de relevância na elaboração do
diagnóstico regional. 2. Central de Regulação - CREG-Serrana: Atendendo a solicitação dos
gestores, feita durante a 1° Plenária Ordinária de 2018, a Sra. Lúcia Groff, Coordenadora da Central
Regional de Regulação, apresentou o rol de procedimentos regulados pela Central e situação das filas
de espera até 31/01/2018. No decorrer da apresentação, a Sra. Lúcia ressaltou que o principal gargalo
da região é a fila no módulo ambulatorial para consultas/exames de oftalmologia, mesmo com a
existência da Rede pactuada para a especialidade. A Sra. Iandara Moura, representante do município
de Nova Friburgo, questionou a Sra. Lúcia sobre a existência do controle de utilização das cotas
disponibilizadas para as regiões por cada prestador. Sra. Lúcia explicou que não há possibilidade de
controlar o acesso aos agendamentos das regiões. Sra. Iandara mencionou que a fila da região
Serrana “não anda” e que considera inadmissível que outra região acesse e consiga agendamento
dentro da cota disponibilizada para esta região, pois há um limite que deve ser considerado e
respeitado. A Sra. Lúcia informou que não há como controlar este limite, pois prestadores liberam no
sistema (SER) um número de vagas menor do que a demanda. Neste momento, a Sra. Dayse Aguiar
interrompeu a apresentação para perguntar se a Central tinha controle da cota física programada para
os municípios da Região Serrana e a Sra. Lucia respondeu que não, pois não tem conhecimento da
PPI. Diante da resposta, a Sra. Dayse concordou com o questionamento feito pela Sra. Iandara e
concluiu que a dificuldade de acesso dos pacientes em fila não se restringe à questão do
agendamento, tal como exposto. Dessa maneira, Sra. Dayse fez um encaminhamento no sentido de
tratar deste assunto diretamente com a Superintendente Estadual de Regulação, uma vez que há
previsão de sua ida à região para apresentar um levantamento feito sobre a situação da regulação do
acesso na Serrana. Os gestores concordaram e a Sra. Lúcia terminou a apresentação demonstrando o
levantamento das demandas indevidas encaminhadas para a Central Regional, identificando os
municípios que as fizeram. II. Pactuação: 1. Ata 02ª Reunião Ordinária CIR/S 2018: Os gestores
aprovaram a Ata da 02° Reunião Ordinária da CIR-S/2018. 2. Ratificar Deliberação CIR-S n°.
003/2018 – Cirurgias Eletivas: Foi ratificada a Deliberação CIR-S n°. 003/2018, que aprova Ad
Referendum o remanejamento do saldo financeiro destinado à execução dos procedimentos
cirúrgicos eletivos nos municípios da Região Serrana, nos termos da Portaria GM/MS n°.
1.294/2017. A Secretaria Executiva enviou a Deliberação após a data da 02° Reunião Ordinária para
que houvesse tempo hábil para inserção na pauta da 03° Plenária Ordinária da CIB/RJ. III. Assuntos
Pendentes: Conforme solicitado pelos gestores durante a realização da Plenária anterior, este item
foi incluído na pauta para tratar dos assuntos com solução pendente, até o entendimento do
Colegiado de que obtiveram desdobramentos satisfatórios. 1. Rede de Oftalmologia Remanejamento: Foi solicitada a inclusão deste item para retorno de informações sobre a CI CIR-S
n°. 001/2018 à SAECA/SES, com solicitação de reunião com a referida Superintendência para tratar
da proposta de remanejamento de serviço de referência/município executor no âmbito da Rede de
Oftalmologia na região. No entanto, Sra. Dayse explicou que, de acordo com informe feito na 3°
Plenária CIB/RJ, o referido remanejamento está suspenso temporariamente, para que o município de
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Teresópolis elabore e apresente uma proposta para absorver a demanda da região, conforme
entendimentos preliminares mantidos com a SAECA/SES. Durante este período o prestador Hospital
Santa Beatriz, no município de Niterói, continuará realizando os procedimentos previstos na
pactuação vigente. 2. Rede Materno Infantil: A Secretaria Executiva da CIR-S informou que será
realizada uma reunião do Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha, no próximo dia 06/04/2018,
com a presença da área técnica de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente da SES/RJ, para tratar
dos assuntos relacionados às inconformidades encontradas no Plano Regional e sobre a pactuação
realizada em dezembro de 2017, que remaneja recursos da Rede Cegonha do teto do município de
Nova Friburgo para Petrópolis. Os Secretários Municipais de Saúde também estão convidados para
esta reunião. Sra. Dayse reforçou que é de extrema importância a presença dos gestores na reunião,
uma vez que encaminhamentos e decisões deverão ser tomadas na ocasião. 3. Rede de Soroterapia:
A Secretaria Executiva da CIR-S informou que, no próximo dia 04/04/2018, será realizada a reunião
do GT regional de Vigilância em Saúde com a presença dos técnicos da SES/RJ, para tratar da
demanda apresentada pelos gestores de reavaliação da pactuação vigente quanto aos polos de
armazenamento de soro para acidentes com animais peçonhentos. IV. Informes: 1. Emenda
Parlamentar: Foram apresentadas e apreciadas pela Secretaria Executiva da CIR-S as propostas de
emendas parlamentares entregues pelos municípios de Carmo, Cordeiro, Macuco, Nova Friburgo e
Sumidouro. A documentação referente a cada proposta será encaminhada para as áreas técnicas da
SES responsáveis, para posterior pactuação na CIB/RJ. 2. Remanejamento PPI - Região Centro
Sul: Informe para dar ciência ao município de Petrópolis sobre a solicitação de mudança de
referência da PPI pactuada em CIB, atendendo a solicitação do município de Três Rios para
o remanejamento dos recursos da PPI – Alta Complexidade - Procedimento: Quimioterapia.
Solicitação do município de Areal para o remanejamento dos recursos da PPI – Alta Complexidade Procedimento: Quimioterapia. Ambos serão encaminhados ao novo executor, o município de
Vassouras. E, solicitação do município de Miguel Pereira para o remanejamento dos recursos da PPI
– Média Complexidade Hospitalar-Procedimento: Hospital Dia - Saúde Mental, para o próprio
município. 3. Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 03/2018 sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ: A Sra. Nathália informou a todos que a SE/CIR encaminha
aos gestores, via e-mail, um comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR,
que ocorreram entre as reuniões da Comissão. E apresentou um consolidado das reuniões que
ocorreram, bem como dos assuntos abordados, assim como sobre quais municípios foram
representados, para que os gestores tomem conhecimento. 4. Informe COSEMS/RJ: Sra. Solange
reforçou a solicitação feita na plenária anterior para que os gestores encaminhem ao COSEMS seus
respectivos Planos Municipais de Saúde para avaliação de todas as ações que devem estar
contempladas nas programações anuais, considerando as novas regras do financiamento do SUS.
Sra. Solange também reforçou a solicitação aos municípios para que respondam um questionário,
enviado por e-mail, sobre uma pesquisa do Instituto Fernandes Figueira para implantação de um
polo de reprodução humana na Região Serrana. Também solicitou resposta dos gestores sobre o
questionário de Avaliação do Projeto Apoiadores Regionais COSEMS e LAPPIS/UERJ. 5. Novo
Modelo Financiamento do SUS: Após a leitura dos informes da 3° Plenária Ordinária da CIR-S, o
Assessor Jurídico do COSESM/RJ, Dr. Mauro Silva, iniciou uma apresentação para esclarecimento
de dúvidas sobre o novo modelo de financiamento do SUS e as mudanças relativas às transferências
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das verbas federais para os Fundos Municipais de Saúde. Acompanharam os gestores seus
Assessores Jurídicos, Técnicos de Planejamento e Contabilidade. 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. Nova Friburgo, 02 de Abril de 2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR

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