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ATA da 04ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 26 dias do mês de Abril do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas e 20 minutos, deu-se início, no
auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense n°. 93 –
Centro, Nova Friburgo, a 4° 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 Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central SES/RJ),
Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra. Jéssica Costa Lemos
(Assistente da Secretaria Executiva da CIR-Serrana), Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional
COSEMS/RJ), Sra. Claudia Bertolli Ormelli (NDVS-Serrana / GT Vigilância em Saúde Regional)
das Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Rafael dos Santos Martins (Representante SMS de
Cachoeiras de Macacu), Sra.Vânia Lucia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Fabrício
Luiz Ayres (Titular SMS Duas Barras), Sr. Sebastião Salgado Bonan (Subsecretário SMS de
Macuco), Sr. Carlos Perdomo Maturana (Titular SMS de Macuco), Sra. Iandara Moura
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Adriana Vogel (Suplente SMS de Petrópolis), Sra.
Fernanda Almeida (Representante SMS São Sebastião do Alto), Sr. José Carlos R. Paes
(Representante 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. Micheli Campos
Machado (Representante SMS de Trajano de Moraes). Convidados: Sra. Norma (Representante
Coordenação Nacional de Cursos FIOCRUZ). A Plenária contou com a presença da
representação da SES, de 10 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 02 Secretários de Saúde,
08 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim,
Cantagalo, Carmo, Guapimirim, Santa Maria Madalena e Teresópolis. Foi dada a palavra a Sra.
Dayse Fernandes, Representante suplente de Nível Central da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro, para iniciar a reunião. I.Apresentação: 1. Aperfeiçoamento em Educação Popular em
Saúde – EdpopSUS2: A Sra. Norma Pontes, representante da Coordenação Nacional de
Cursos/FIOCRUZ. Realizou apresentação sobre a 4ª Etapa do Curso de Aperfeiçoamento em
Educação Popular em Saúde - EdpopSUS2. Nesta etapa o curso está sendo ofertado na modalidade
de convênio de cooperação técnica entre a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e o
Estado, onde este fará a mediação entre a Coordenação Nacional e os municípios participantes,
organizando a formação dos educadores e fazendo todo o acompanhamento da execução do curso
nos municípios. Estão previstas 15 turmas para o Estado do Rio de Janeiro. Na região Serrana o
município de Petrópolis manifestou interesse em montar uma turma. As turmas são compostas por 35
alunos, onde 70% das vagas são reservadas para ACS e AVS e 30% para outros profissionais de
saúde, lideranças comunitárias, conselheiros e integrantes de movimentos sociais. Os municípios que
tiverem interesse em inscrever seus técnicos deverão entrar em contato com a Coordenação Estadual
EdpopSUS/RJ / Assessoria Técnica de Participação Social e Equidade (ATPSE), pelo tel: 23333817
ou pelo E-mail: edpopsus.rj@fiocruz.br.Os presentes registraram que muitos municípios enviaram
técnicos para turma da primeira fase do curso que está em fase final, com encontros realizados no
município de Nova Friburgo. II. Pactuação: 1. Ata 03ª Reunião Ordinária CIR/S 2018: Os
gestores e representantes presentes solicitaram que a aprovação da Ata da 03° Reunião Ordinária da
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CIR-S/2018 seja apreciada na próxima plenária, pois mesmo com envio prévio da Ata, não houve
tempo para leitura. 2. Leitos Cuidados Prolongados (SMS Petrópolis): Foi apresentada pela
representante da Secretaria Municipal de Petrópolis, Sra. Adriana Vogel, proposta para transferência
de 42 Leitos de Cuidados Prolongados existentes, aprovados pela RUE, atualmente ativos no hospital
Alcides Carneiro e Sanatório de Corrêas para o prestador Sanatório Oswaldo Cruz. Sra. Adriana
explicou que a transferência se faz necessária devido à Unidade Hospitalar oferecer perfil adequado
para tratamento de cuidados prolongados. Diante da necessidade exposta, foi pactuada a solicitação
do município de Petrópolis. 3. COAPES (SMS São José do Vale do Rio Preto): Solicitada pela
Secretária Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, Sra. Rafaella Teixeira Rampinni, a
apreciação do Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino e Saúde (COAPES), celebrado entre a
Instituição Formadora Fundação Educacional Serra dos Órgãos – UNIFESO/Teresópolis e a
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto. Trata-se de uma ação específica do
município, porém a pactuação deste objeto em CIR é uma exigência do Ministério da Saúde e, por
este motivo, necessita da apreciação dos demais gestores. Desta forma, foi pactuado pelos presentes
na reunião o termo do referido contrato. Na ocasião da reunião a Sra. Nathália, reforçou que a
Secretaria Executiva da CIR aguarda envio, por parte do município, da Ata de aprovação do
Conselho Municipal de Saúde para prosseguir com a tramitação dos documentos. III. Assuntos
Pendentes: 1. Rede Materno Infantil: A Secretaria Executiva da CIR-S informou que, o Grupo
Condutor Regional da Rede Cegonha retomou a agenda periódica de reuniões com apoio da área
técnica da SES/RJ, com objetivo de atualizar o Plano de Ação e acompanhar o processo de
habilitação dos leitos de UCINCO, da maternidade de Nova Friburgo, que prevê o retorno no teto
financeiro, remanejado em dezembro de 2017 para o município de Petrópolis. 2. Rede de
Soroterapia: A Coordenadora do GT Vigilância em Saúde Regional, Sra. Claudia Bertolli, informou
a realização de reunião no dia 04/04, entre os técnicos do Grupo de Trabalho e a área técnica da
SES/RJ, para tratar da solicitação apontada pelos gestores para revisão da pactuação dos polos
regionais de armazenamento de soro. Na ocasião foi exposto pela área técnica da SES/RJ, que não há
possibilidade de estruturar nenhum novo polo para armazenamento de soro, considerando o cenário
atual de deficiência na produção dos imunobiológicos. A Sra. Iandara Moura, pontuou que a
discussão da região deve acontecer em torno do fluxo de acesso dos municípios aos polos e da
dificuldade de reabastecimento dos mesmos. A Sra. Claudia informou que este assunto será fixado na
pauta do GT Vigilância, até que seja estabelecido um fluxo eficiente. 3. Rede de Oftalmologia Remanejamento: Este tema foi reinserido na pauta, por solicitação da Apoiadora COSEMS, Sra.
Solange Cirico, durante a reunião da Câmara Técnica. A apoiadora manifestou preocupação com o
prazo de seis meses acordado para efetivação do remanejamento, que se esgota no mês de
Julho/2018, período durante o qual o prestador Hospital Santa Beatriz, no município de Niterói,
manteria a realização dos procedimentos. Trata-se de encaminhamento da SAECA feito na 3°
Plenária CIB/RJ, para permitir ao município de Teresópolis a elaboração e apresentação de proposta
para absorver a demanda da região. A representante do município de Nova Friburgo, Sra. Iandara
Moura relatou dificuldades em acessar o sistema de regulação do município de Niterói – RESNIT. A
Sra. Vânia Huguenin, sugeriu que novamente fosse encaminhado um documento via Secretaria
Executiva da CIR-S à SAECA, solicitando, em caráter de urgência, o agendamento de uma reunião
onde sejam esclarecidas as dúvidas manifestadas.
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IV. Informes: 1. Perfil Planejamento Regional - Grupo Condutor Planejamento
Regional/Serrana: A Sra. Michelle Machado, representante do Grupo Condutor Regional de
Planejamento informou que o grupo está se reunindo para finalizar o perfil/diagnóstico do
Planejamento Regional. Michelle reforçou que o grupo encontra muitas dificuldades em obter
informações de todos os municípios e que a baixa participação dos técnicos, dificulta a finalização do
produto também informou que a próxima reunião será ampliada aos coordenadores dos Grupos de
Trabalho da região e que será realizada em 14/05/2018. 2. Emenda Parlamentar: Informe para dar
ciência aos gestores sobre o recebimento das propostas de Emenda Parlamentar, apresentadas pelos
municípios de Bom Jardim, Cantagalo, Duas Barras e Guapimirim. A Secretaria Executiva da CIR-S,
encaminhará a documentação para análise das áreas técnicas competentes da SES/RJ. 3.
Remanejamento PPI SMS São Sebastião do Alto: Foi apresentada pela Sra. Fernanda Almeida, a
proposta de remanejamento de PPI (Média Complexidade – Exames de Imagem), atualmente
executados no município de Cordeiro para o município de Nova Friburgo. A representante da SMS
de Nova Friburgo, Sra. Iandara Moura informou que o município tem condições de receber a
demanda apresentada. A documentação exigida pela SAECA, para estudo e parecer da proposta
apresentada foi entregue na Secretaria Executiva da CIR-S, e será encaminhada para área técnica
competente. Sra. Nathália reforçou que, a pactuação para mudança de teto financeiro só ocorre em
Plenária CIB. 4. Projeto NASF SMS de Duas Barras: Informe para dar ciência aos gestores sobre
recebimento do Projeto de implantação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família/NASF no município
de Duas Barras. A Secretaria Executiva da CIR encaminha o projeto para apreciação da
Superintendência de Atenção Básica da SES/RJ para análise e posterior encaminhamento à CIB. 5.
Alteração das datas de Plenárias CT e CIR do mês de maio/2018: A Secretaria Executiva da CIR
propôs a alteração do agendamento das reuniões da Câmara técnica e Plenária CIR do mês de maio,
considerando o curto intervalo de reuniões. A proposta de realizar a Câmara Técnica em 21/05 e a
Plenária Ordinária CIR em 29/05 foi acordada entre todos os presentes. 6. Curso de Metodologias
de Educação Permanente em Saúde SES/RJ e TCE/RJ: Informe solicitado pela Superintendência
de Educação em Saúde da SES/RJ, para indicação das regiões para o curso Metodologias de
Educação Permanente em Saúde, promovido pela Superintendência de Educação em Saúde da
SES/RJ em parceria com a Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ. O curso tem o objetivo de
instrumentalizar profissionais que atuam no campo da Educação em Saúde em metodologias de
Educação Permanente, visando o planejamento e a aplicação de ações educacionais eficazes. O curso
é presencial e as aulas acontecerão na própria ECG-TCE/RJ. As vagas são limitadas, por isso
ressalta-se a importância da liberação do gestor e o compromisso dos técnicos indicados quanto a
presença já que o TCE-RJ só certifica com mais de 70% presença. Por este motivo, os técnicos
indicados devem ser preferencialmente atuantes da área de Educação Permanente em Saúde ou
tenham interesse em desenvolver a temática na região. Cada Região terá direito a 03 vagas. Este
informe já foi repassado aos técnicos da CIES-Serrana, até o momento da Plenária somente o
município de Petrópolis manifestou interesse em ocupar as vagas. 7. 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. 8.
Comissão Intergestores Regional Serrana– CIR/S
Endereço: Av. Euterpe Friburguense, n° 93 - Centro.
Nova Friburgo – RJ, CEP: 28605-220.
Telefone da sede: (22) 2522-2989
E-mail: cir.serrana@saude.rj.gov.br

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

Informe COSEMS/RJ: Sra. Solange reforçou sobre a solicitação que já vem sendo feita aos
gestores, para que 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 relembrou aos gestores dos
municípios que pactuaram execução dos procedimentos cirúrgicos eletivos de acordo com a
portaria MS n°. 1.294/2017, que já estão disponíveis as AIH’s para faturamento dos
procedimentos. 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, 26 de
Abril de 2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR

Dayse Muller Fernandes
Representante Suplente de Nível Central SES/RJ.
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