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ATA da 07ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 02 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas e 05 minutos, deu-se início,
deu-se início, no auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe
Friburguense n°. 93 – Centro, Nova Friburgo, a 7° 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. Fernanda Rodrigues (NEMS/Ministério da Saúde). Das Secretarias
Municipais de Saúde: Sr. Marco Welber Vieira (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Rafael dos Santos
Martins (Representante SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr. Márcio da Silva Barbas (Titular SMS de
Cantagalo), Sra. Janine Amaral Monerat (Suplente SMS de Cordeiro), Sr. Adivar Exposto (Titular
SMS de Macuco), Sra. Iandara Moura (Representante SMS de Nova Friburgo), Sr. Silmar Fortes
(Titular SMS de Petrópolis), Sr. Carlos Roberto Lamego (Titular SMS de Santa Maria Madalena),
Sra. Fernanda Almeida (Representante SMS de São Sebastião do Alto), Sra. Rafaela Teixeira
Rampinni (Titular SMS São José do Vale do Rio Preto), Sra. Iêda Rodrigues (Coordenadora SAMU
São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Titular SMS de
Sumidouro), Sr. Mauro Botner (Titular SMS de Teresópolis), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos
(Representante SMS de Teresópolis), Sr. Lucas Esteves (Titular SMS de Trajano de Moraes), Sra.
Michelli Campos Machado (Suplente SMS de Trajano de Moraes), Sr. José Geraldo (Coordenação
Central Regional de Regulação SAMU Serrana). A Plenária contou com a presença da
representação da SES, de 13 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 09 Secretários de Saúde,
04 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Carmo, Duas
Barras e Guapimirim. A Sra. Dayse Aguiar iniciou a reunião saudando todos os presentes. I.
Pactuação: 1. Atas 03°, 04°, 05° e 06° Reuniões Ordinárias CIR-S 2018: a Sra. Dayse Aguiar
explicou que, atipicamente, havia 04 Atas aguardando apreciação e pactuação, tendo em vista que as
últimas reuniões ocorreram sem quórum necessário para pactuação ou em formato de pauta única,
demandada pela região. Em seguida, Sra. Dayse perguntou aos gestores se haviam apreciado os
documentos, previamente enviados pela Secretaria Executiva da CIR. A Sra Iandara Moura, da
Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo, solicitou a correção de um termo na Ata da 06°
Plenária Ordinária da CIR-S, o qual, na transcrição, não era fidedigno à sua fala, sendo a solicitação
imediatamente acatada. Sem nenhum outro questionamento levantado pelos gestores, a CIR
considerou pactuadas as Atas da 03°, 04°, 05° e 06° Plenárias Ordinárias da CIR-S 2018. 2.
Repactuação Deliberação CIR-S n°. 003/2016 – Educação Permanente: a Sra. Nathália,
Secretária Executiva da CIR-Serrana, explanou a orientação da Superintendência de Educação
Permanente em Saúde da SES/RJ feita junto à CIES Regional, para adequação dos projetos
pactuados, de acordo com as exigências previstas nas portarias do Ministério da Saúde para
transferência de recursos financeiros. Nathália reforçou que nenhum projeto anteriormente pactuado
será modificado, apenas a distribuição dos valores, os quais são são destinados, em parte, para
projetos voltados a público-alvo de nível técnico/médio e em outra parte para projetos voltados a
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profissionais de superior. Não houve nenhuma manifestação contrária à readequação dos recursos
alocados, segundo as portarias de origem, sendo pactuada a solicitação apresentada. 3.Composição
Grupo Condutor Regional RUE e Cronograma para Atualização do Plano de Ação Regional:
foi repactuada a composição do Grupo Condutor Regional da Rede de Urgência e Emergência, e
ficou estabelecido que o prazo para atualização e repactuação do Plano de Ação Regional será na
Plenária Ordinária CIR de Outubro 2018. 4. Vagas Curso AIDPI (2° Turma): foi pactuado que o
município de Teresópolis sediará a segunda turma do Curso AIDPI - segmento Neonatal, entre os
dias 25 e 27 de setembro. As vagas foram distribuídas entre os municípios que não fizeram parte da
primeira capacitação, que ocorreu em Nova Friburgo: Teresópolis e Petrópolis com 07 vagas cada,
Guapimirim e São José com 06 vagas cada. 5. Representante Regional Câmara Técnica da CIB
RJ: A CIR pactuou a indicação da Sra. Denise Kronemberg da Secretaria Municipal de Saúde de
Petrópolis e membro da Câmara Técnica da CIR, para representar a Região Serrana nas reuniões da
Câmara Técnica da CIB/RJ. II. Assuntos Pendentes: 1. Rede de Oftalmologia: Sra. Dayse
relembrou que um dos encaminhamentos feitos na última plenária, realizada no Rio de Janeiro, com
a presença da SAECA/SES, para tratar especificamente de assuntos pendentes na Região, como a
Rede de Oftalmologia, era a avaliação da possibilidade de que o prestador situado no município de
Teresópolis viesse a assumir a assistência oftalmológica (com exceção do glaucoma) para os
municípios da Serrana. Em consulta à SAECA, antes da plenária atual, a Sra. Dayse foi orientada a
apresentar a proposta de pactuação do remanejamento das referências de média e alta complexidade
para o município de Teresópolis, uma vez que foi realizada visita in loco ao prestador e houve aceite
por parte do mesmo bem como da SMS de Teresópolis. Entretanto, o Sr. Antônio Henrique
Vasconcellos, do município de Teresópolis, informou que o acordo firmado se restringiu ao
remanejamento dos procedimentos de média complexidade, pois o município de Teresópolis não
possui habilitação para executar procedimentos de alta complexidade. O Sr. Antônio ponderou que o
encaminhamento feito naquela plenária também incluiu a possibilidade de que a alta complexidade
fosse remanejada para o município de Petrópolis. O Sr. Silmar Fortes confirmou e informou que a
SAECA não foi ao município de Petrópolis, como igualmente combinado, para conversar com o
prestador. Diante das divergências a Sra. Dayse propôs o adiamento da pactuação para os necessários
esclarecimentos da SAECA. O Sr. Carlos Roberto Lamego perguntou se a SAECA manteve contato
com o Hospital Santa Beatriz, em Niterói. Sra. Dayse informou que sim, e que a última informação
da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói era que o contrato com o prestador seria renovado. A
Sra. Iandara, da SMS de Friburgo, informou que, no período entre a plenária passada e a atual, as
condições de acesso à Santa Beatriz haviam sido normalizadas e que o município estava conseguindo
encaminhar seus pacientes àquele serviço. E argumentou que seria melhor a Região aguardar uma
proposta melhor detalhada e estruturada por parte da SAECA para avaliar o remanejamento em tela.
Todos os gestores presentes concordaram e este item permanece na pauta da próxima Plenária
Ordinária. 2. Cirurgia Vascular: A Sra. Dayse informou que, conforme encaminhado na última
reunião, a SAECA entrou em contato com o prestador do município de Itaperuna, o Hospital São
José do Avaí, para tratar da proposta de remanejamento de procedimentos vasculares de alta
complexidade da Região Serrana para Itaperuna. A informação recebida, até o momento da Plenária
atual, foi que o referido prestador manifestou interesse em executar os procedimentos, porém, a
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SAECA ainda não havia conseguido estabelecer contato com o Secretário Municipal de Saúde de
Itaperuna. Por essa razão, não há possibilidade de pactuar a proposta de remanejamento, até que
exista o conhecimento e a anuência do gestor local. Sra. Solange se dispôs, através do COSEMS, a
buscar o contato com o gestor de Itaperuna. O assunto permanece, portanto, na pauta da CIR. III.
Informes: 1. Planejamento Regional – Grupo Condutor de Planejamento Regional /Serrana:
Sra. Micheli Machado, representante do Grupo Condutor Regional de Planejamento, informou aos
gestores que o documento final do diagnóstico da Região será apresentado na próxima Plenária.
Antes desta apresentação, o arquivo será disponibilizado aos gestores para conhecimento e
considerações. 2. Rede Materno Infantil: a Secretaria Executiva da CIR-S informou que está em
contato com as representantes do Grupo Condutor Regional da Rede Cegonha para agendar a
próxima reunião e conversar sobre os avanços na atualização do Plano de Ação Regional. 3. Rede
Soroterapia: Sra. Nathália infomou que este tema está definido como pauta fixa nas reuniões do
Grupo de Trabalho Regional da Vigilância em Saúde. O grupo está revisando os fluxos de acesso e
armazenamento do soro para elaborar uma proposta de um novo protocolo, a ser apreciada pela CIR
e pela SES. 4. Devolução de recursos de Emenda Parlamentar SMS de Santa Maria Madalena:
O Sr. Carlos Roberto Lamego, Secretário Municipal de Saúde de Santa Maria Madalena, informou
que o município está realizando todos os tramites para devolução de recurso recebido através de
emenda parlamentar, para reforma de Unidade Básica de Saúde, após identificar inconformidades
entre a unidade contemplada e as exigências da portaria. 5. Aumento de Teto Financeiro – SMS de
Petrópolis: O Sr. Silmar Fortes, Secretário Municipal de Saúde de Petrópolis, informou que foi
realizado um estudo pela SMS, conforme orientação do Ministério de Saúde, que permite identificar
a necessidade de aumento de teto financeiro de média e alta complexidade da Secretaria Municipal
de Petrópolis, tendo como justificativa o equilíbrio financeiro dos serviços prestados pelo Hospital de
Ensino Alcides Carneiro, considerando o aumento da demanda, o aumento da oferta de serviços e o
déficit financeiro atual. Este estudo será encaminhado pelo município de Petrópolis à
Superintendência de Assistência Especializada, Controle e Avaliação da SES para análise e posterior
envio ao MS. 6. Referências Urgência e Emergência SAMU- Serrana: O tema foi incluído na
pauta por solicitação da Câmara Técnica da CIR-Serrana, para conhecimento e discussão entre os
gestores sobre o fluxo de Regulação do SAMU, considerando um caso específico ocorrido com uma
paciente do município de São José do Vale do Rio Preto, que foi a óbito, após necessitar de
atendimento fora do município. A paciente foi conduzida pela ambulância do SAMU à Teresópolis,
onde foi levada à UPA. Segundo o representante da Central de Regulação SAMU Serrana, esta
conduta foi adotada, pois o Hospital das Clínicas de Teresópolis não recebe diretamente pacientes
levados pela equipe do SAMU e este é o fluxo de referência pactuado em CIR, por posicionamento
da SMS de Teresópolis à época, apesar das discordâncias quanto a esta conduta no âmbito do Grupo
Condutor Regional da Rede de Urgência e Emergência (RUE). A Sra. Dayse informou que, em
consulta à Coordenação de Urgência e Emergência da SES, obteve a confirmação de que, de fato,
Teresópolis definiu o fluxo da maneira descrita, pois o prestador Hospital das Clínicas de Teresópolis
“impôs” tal condição para integrar a RUE. Sra. Dayse acrescentou, ainda, que a situação descrita
expressa uma série de equívocos, dentre os quais: 1)UPA é um dispositivo pré-hospitalar que pode
cumprir o papel de porta de entrada no próprio município de sua localização, não sendo um serviço
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de referência intermunicipal; 2)A paciente se encontrava no hospital de SJVRP, o qual, sem os
recursos necessários para assisti-la, solicitou sua transferência para estabelecimento com maior
capacidade resolutiva, não havendo, portanto, nenhum sentido em transferi-la para uma unidade préhospitalar; 3) o Secretário Municipal de Saúde é a autoridade sanitária em seu território, cabendo-lhe
as decisões quanto às pactuações relativas aos estabelecimentos de saúde sob sua responsabilidade,
bem como as negociações e entendimentos junto aos prestadores com os quais estabelece
contratualização de serviços. O atual Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis informou que
esta é uma determinação da antiga gestão e que já havia iniciado uma conversa com Hospital das
Clinicas para rever este fluxo. E considerou oportuno que, nesta mesma plenária, em ponto anterior
da pauta, os gestores tenham pactuado o prazo para atualização do Plano de Ação Regional da Rede
de Urgência e Emergência/SAMU. Ficou definido pela Plenária que a Grade de Referências da
Região terá prioridade nesta revisão. 7. Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde: a
Secretaria Executiva da CIR-S reforçou a pedido da Superintendência de Educação Permanente em
Saúde quanto ao envio da Nota Técnica n°. 02/2018, que apresenta as etapas de construção do Plano
Estadual de Educação Permanente em Saúde. A Sra. Nathália informou que a CIES Regional,
encaminhou a Matriz de Metas e Planejamento para o próximo ano. 8. Comunicado AR/SE CIR
Serrana nº 06/2018 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. 9.
Informe COSEMS: A Sra. Solange Cirico reforçou que os municípios deverão se organizar para
inserção das Metas dos Indicadores do SISPACTO 2018. Até a data da Plenária, o sistema FormSUS
não estava disponível para inserção, mas a orientação era para que os municípios deixassem as metas
digitadas e arquivadas de modo que, tão logo o sistema se torne disponível, seja feita a inserção das
metas municipais. A Secretaria Executiva da CIR-S, reforçou que na próxima Plenária acontecerá a
pactuação das metas e os gestores precisam entregar os documentos com as informações que serão
inseridas no sistema, até a data da Câmara Técnica. Em seguida, foram encerrados os trabalhos. Eu,
Nathália Busch Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova
Friburgo, 02 de agosto de 2018.

Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular de Nível Central SES/RJ.
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