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ATA da 05ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 04 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas e 35 minutos, deu-se início,
no auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense n°. 93 –
Centro, Nova Friburgo, a 5° 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), Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ),
Sra. Claudia Bertolli Ormelli (NDVS-Serrana / GT Vigilância em Saúde Regional) das Secretarias
Municipais de Saúde: Sra. Marilena Faria Sarmento (Titular SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr.
Rafael dos Santos Martins (Representante SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra.Vânia Lucia Vieira
Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Adivar Exposto Silva (Titular SMS de Macuco), Sr. Carlos
Perdomo Maturana (Representante SMS de Macuco), Sra. Iandara Moura (Representante SMS de
Nova Friburgo), Sr. Magno Faraco da Silva (Representante SMS São José do Vale do Rio Preto), Sra.
Ana Lúcia B. Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sra. Micheli Campos Machado (Representante
SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a presença da representação da SES, de 06
Secretarias Municipais de Saúde, sendo 02 Secretários de Saúde, 04 Suplentes/Representantes
Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Duas Barras,
Guapimirim, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Teresópolis. A Sra.
Nathália Iniciou a reunião pelos informes a pedido da Sra. Dayse. Por conta de um atraso com o
transporte da mesma. Logo após a leitura dos informes, a Sra. Dayse retomou a pauta da reunião pelo
item de Pactuação. I. Pactuação: 1. Vagas para o Curso AIDIPI Neonatal na Região Serrana:
Foi apresentado pela Sra. Nathália, a proposta de pactuação da capacitação AIDPI (Estratégia
de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância) Neonatal para a Região Serrana. Serão
duas turmas na Região, com 25 vagas cada. A proposta é de que a primeira turma seja em Nova
Friburgo, entre os dias 17 a 19 de julho, com vagas a serem distribuídas entre os municípios de Nova
Friburgo,
Cachoeiras
de
Macacu,
Sumidouro, Duas
Barras, Cantagalo, Carmo, Bom
Jardim, Cordeiro, Macuco, São Sebastião do Alto, Trajano de Moraes e Santa Maria Madalena. Nova
Friburgo terá direito a três vagas e os demais municípios terão direito a duas vagas. Para os demais
municípios da região, Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e São José do Vale do Rio Preto ainda
haverá a marcação da capacitação e possivelmente ocorrerá no mês de setembro em Petrópolis ou
Teresópolis. Os gestores presentes concordaram com a proposta apresentada, no entanto, não havia
quórum para que ocorressem pactuações. A Secretaria Executiva da CIR sugeriu então, que fosse
feita uma Deliberação Ad Referendum, que será ratificada na próxima Plenária. 2. Atas 03° e 04°
Reuniões Ordinárias CIR-2018: As Atas serão submetidas à aprovação na próxima Plenária
Ordinária da CIR-Serrana. Considerando que, não há pactuação de nenhum assunto sem quórum
mínimo, estabelecido pelo Regimento Interno das Comissões Intergestores Regionais. II. Assuntos
Pendentes: 1. Rede Materno Infantil: A Sra. Nathália explicou que o Grupo Condutor da Rede
Cegonha está se mobilizando para atualizar o Plano Regional, porém, não há prazo para que esta
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atualização seja concluída; Ao contrário da atualização proposta pelo Ministério da Saúde no ano de
2017, que previa suspensão de recursos. A Sra. Iandara Moura, comentou sobre as dificuldades do
município de Nova Friburgo em adequar o Hospital Maternidade, dentro das exigências estabelecidas
pelo Ministério da Saúde para habilitação dos leitos de UCINco. Porém, a Secretaria municipal de
Saúde está realizando todas as alterações possíveis, considerando a estrutura da maternidade, para
receber uma nova visita técnica com vistas a habilitação e retorno do recebimento dos recursos da
Rede Cegonha. 2. Rede de Soroterapia: A Sra. Claudia Bertolli, infomou que o NDVS-Serrana
elaborou um questionário através do Google Drive, que será disponibilizado aos Coordenadores
Municipais de Vigilância em Saúde, que trata de coleta de informações sobre o funcionamento da
Rede de Soroterapia nos municípios. A Sra. Claudia informou que através destas informações o
Grupo Técnico de Vigilância poderá conhecer o fluxo existente e trabalhar na proposta de
organização da Rede. A Sra. Dayse sugeriu que os Secretários Municipais de Saúde, tomem
conhecimento do questionário antes que seja enviado aos técnicos, para apreciação do conteúdo. 3.
Rede de Oftalmologia - Remanejamento: A Sra. Dayse informou que, foi pessoalmente até a
SAECA, para esclarecer a demanda apresentada na CI n°. 008/2018, que solicita em caráter de
urgência uma reunião na Região com a presença dos técnicos da SAECA, para tratar da proposta de
remanejamento das referências de Média Complexidade de Oftalmologia para o município de
Teresópolis e a dificuldade de acesso ao Sistema de Regulação do município de Niterói – RESNIT.
Porém o documento enviado não apresenta uma sugestão de data para a reunião. A Sra. Dayse
reforçou que a agenda da SAECA é intensa e seria mais viável o agendamento de uma reunião no
Rio de Janeiro. Os gestores presentes consideraram que o deslocamento de 16 Secretários de Saúde é
ainda mais complicado. Desta forma, ficou encaminhado que será proposto à SAECA, a vinda à
região na data da próxima Plenária Ordinária, que será realizada em 20 de junho. Por consenso dos
gestores, não será necessário uma reunião Extraordinária com pauta única, pois a proximidade de
datas entre as Plenárias tornará a pauta enxuta, com objetivo de discutir somente a Rede de
Oftalmologia. A Sra. Dayse fará a interlocução desta solicitação junto a SAECA e a Secretaria
Executiva da CIR enviará a confirmação do agendamento desta reunião posteriormente. IV.
Informes: 1. Perfil Planejamento Regional - Grupo Condutor Planejamento Regional/Serrana:
A Secretária Executiva da CIR-S informou que o Grupo Condutor de Planejamento está em fase de
conclusão do Perfil do Planejamento Regional. Apesar da dificuldade em extrair informações e da
pouca participação de todos os municípios que compõem a região. O grupo optou por fechar o
documento com as informações disponíveis nos bancos de dados e ferramentas de comum acesso. 2.
Projeto Agrotóxico SMS de São José do Vale do Rio Preto: Informe sobre a solicitação da
Secretária Municipal de Saúde de São José do Vale do Rio Preto, para conhecimento regional, sobre
atualização do Plano de Ação de Vigilância em Saúde à População Exposta ao Agrotóxico, que foi
enviado à SVS/SES/RJ. 3. Remanejamento PPI Região Centro Sul: Solicitado pela CIR da Região
Centro Sul, informe de remanejamento de PPI do município de Areal, retirando de São José do Vale
do Rio Preto e encaminhando para Paraíba do Sul, recursos de leitos de ginecologia cirúrgica. 4.
Atualização Plano Regional RUE: Informe sobre ofício nº 558/2018 CGUE/DAHU/SAS/MS –
solicita atualização dos Planos Regionais da RUE e informa agenda de monitoramento, a combinar,
dos pontos de atenção em funcionamento e financiamento pelo Ministério da Saúde. A Sra. Nathália
informou que convocou os Coordenadores de Urgência e Emergência da Região para a Câmara
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Técnica, porém somente quatro coordenadores municipais estiveram presentes. O Grupo Condutor
regional não possui Coordenador ou Representante instituído. Por este motivo, A Câmara Técnica
sugeriu que, seria necessária à presença da Coordenação de Urgência e Emergência da SES/RJ, para
direcionar a região nesta atualização. A Sra. Nathália entrou em contato com Dr. Eduardo Lenini,
que afirmou a possibilidade de participar de uma reunião do Grupo Condutor. Será acertada uma data
e a Secretaria Executiva divulgará posteriormente. Os gestores presentes assumiram o compromisso
de enviar seus representantes. 5. Informe CIES Regional sobre Congresso CONASEMS 2018: A
Sra. Nathália informou, que a CIES Regional, está se organizando para custear a ida dos técnicos da
região ao Congresso CONASEMS, que será realizado em julho/2018, através dos rendimentos dos
recursos de EP destinados à região, alocados no município de Petrópolis. Para isto a comissão
estabeleceu alguns critérios, um deles é a escolha de trabalhos de municípios que frequentem as
reuniões da CIES. 6. Comunicado AR/SE CIR Serrana nº 05/2018 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, projetou um quadro com as informações sobre
presença dos municípios e temas abordados nas reuniões dos Grupos Técnicos que ocorreram no mês
de maio. 8. Informe COSEMS/RJ: Sra. Solange não fez inclusão de nenhum informe. Ao término
da leitura dos informes contidos na pauta, o Sr. Adivar Exposto, Secretário Municipal de Saúde de
Macuco, solicitou a inclusão de apreciação da proposta de Remanejamento de PPI, que solicita
transferência de recursos referente a exames de Cintilografia, atualmente executadas pelo município
de Petrópolis, para o Município de Nova Friburgo. A Secretaria Executiva da CIR-S, incluiu o tema
na pauta após receber os ofícios dos municípios envolvidos conforme fluxo estabelecido, e
encaminhará para análise da SAECA. A Sra. Iandara Moura, também solicitou a inclusão de um
informe, que trata das vagas da Região Serrana no Conselho Estadual de Saúde. A mesma informou
que, a região tem direito a 02 vagas para representação e articulação no Conselho Estadual,
preenchidas pelos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis, porém o município de Petrópolis não
designou um representante. Como não havia nesta plenária representante do município de Petrópolis,
os gestores presentes entrarão em contato com o Secretário para reforçar sobre a importância desta
indicação. 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, 04 de junho de
2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR

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