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

ATA da 09ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 04 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 10 horas e 40 minutos, deu-se início,
no auditório da Secretaria Executiva da CIR-Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense n°. 93 –
Centro, Nova Friburgo, a 9° 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 Secretara
Executiva da CIR-Serrana), Sra. Mariana Seabra (Coordenação Estadual Saúde da Mulher, Criança e
Aleitamento Materno), Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Sra. Fernanda
Rodrigues (Apoio Ministério da Saúde), Sra. Helena (Apoio Ministério da Saúde). Das Secretarias
Municipais de Saúde: Sra. Marilena de Faria Sarmento (Titular SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr.
Márcio da Silva Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Vânia Lucia Vieira Huguenin (Titular SMS
de Cordeiro), Sra. Suellen Maia (Suplente SMS de Duas Barras), Sr. Lino Felippe Ramos (Suplente
SMS de Guapimirim), Sr. Adivar Exposto (Titular SMS de Macuco), Sra. Ariadna Heringer
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabiola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Sra. Lorena
da Silva (Representante Maternidade HAC/Petrópolis), Sra. Maria Zenith Nunes Carvalho (SMS de
Petrópolis / Representante CIES-Serrana), Sra. Fernanda de Almeida (Suplente SMS de São Sebastião
do Alto), Sr. Mauro Henry Botner (Titular SMS de Teresópolis), Sr. Antônio Henrique Vasconcellos
(Suplente SMS de Teresópolis), Sra. Michelli Machado (Suplente SMS de Trajano de Moraes). A
Plenária contou com a presença da representação da SES, de 11 Secretarias Municipais de Saúde,
sendo 06 Secretários de Saúde, 05 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as
SMS de: Bom Jardim, Carmo, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro. A
Sra. Dayse Muller iniciou a reunião saudando todos os presentes. I. Pactuação: 1. Ata 8° Plenária
Ordinária da CIR-S 2018: A Sra. Nathália Secretária Executiva da CIR-S, informou que não será
possível a apreciação e pactuação da Ata da 8° Plenária Ordinária. Por problemas técnicos com o
computador da Secretaria Executiva o arquivo foi perdido sendo necessário refazer a Ata, que será
apreciada e submetida à aprovação dos gestores na próxima reunião. 2. Ratificar Deliberação CIR-S
n°. 15/2018 – Metas e Indicadores Bipartite: Não foi possível ratificar a Deliberação CIR-S n°.
15/2018. Conforme pactuado anteriormente a deliberação só poderá ser Ratificada após a entrega do
documento contendo os Indicadores e Metas dos 16 (dezesseis) municípios que compõem a Região.
Até o término da reunião foi registrado o atraso no envio de documentos por parte dos municípios de
Duas Barras e Teresópolis. Desta forma, a pactuação será novamente proposta na pauta da próxima
plenária. 3.Matriz Regional – Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde: Foi apresentada
pela Sra. Maria Zenith Nunes representante da CIES-Serrana, a Matriz Regional contendo as metas e
ações de fortalecimento para a área de Educação Permanente em Saúde no ano de 2019. A Sra. Maria
Zenith explicou que a Superintendência de Educação em Saúde SES/RJ, está coordenando o processo
de elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde. Nessa construção, as regiões de
saúde, a partir das CIES/RJ, tem um papel fundamental já que o plano precisa contemplar as ações
discutidas e planejadas regionalmente. Todas as ações e projetos apresentados na Matriz já haviam
sido pactuados pelos gestores anteriormente e não houve nenhuma alteração. A Plenária considerou
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pactuada a proposta apresentada. 4. Planos de Ação das Maternidades – Rede Cegonha: A Sra.
Mariana Seabra da Coordenação de Saúde da Mulher, Criança, Adolescente e Aleitamento Materno se
apresentou a todos e em seguida relembrou que no mês de junho/2018 foi realizada, junto ao Ministério
da Saúde e Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca -ENSP/Fiocruz, a devolutiva do processo
de Avaliação das Boas Práticas na Atenção ao Parto e Nascimento em Maternidades da Rede Cegonha.
Na região Serrana, foram avaliados os serviços nas Maternidades de Nova Friburgo, Petrópolis e
Teresópolis. Mariana explicou que nesta ocasião foi solicitado que os serviços avaliados realizassem
um plano de ação, a partir dos resultados apresentados, que será, posteriormente, encaminhado ao
Ministério da Saúde pelo Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha. Estes planos de ação têm como
objetivo que os serviços informem se a situação encontrada na ocasião da avaliação se mantém ou se
foi modificada, explicando o que mudou desde então através de uma justificativa. Além disso, devem
informar quais estratégias serão ou estão sendo utilizadas para melhoraria dos itens que estiverem
aquém do desejado. A Sra. Ariadna Heringer subsecretária de Atenção Básica do município de Nova
Friburgo, apresentou a avaliação e o plano do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro e a Sra.
Lorena de Souza, apresentou o plano de ação da Maternidade do Hospital Alcides Carneiro em
Petrópolis. Ambas as apresentações aconteceram no padrão solicitado e atenderam todas as exigências
previstas na devolutiva. Em seguida, o Sr. Antônio Henrique Vasconcellos representante do Município
de Teresópolis, apresentou um ofício com as justificativas da devolutiva, por parte do Hospital das
Clínicas de Teresópolis e não houve apresentação do prestador Beneficência Portuguesa de
Teresópolis, que também teve o serviço avaliado. Considerando a ausência das apresentações no
modelo de planilha, que foi validado pelo Grupo Condutor Estadual da Rede Cegonha, a Sra. Mariana
sugeriu que fossem pactuados os Planos dos municípios de Nova Friburgo e Petrópolis e se colocou
novamente à disposição do município de Teresópolis para uma reunião in loco, com objetivo de
auxiliar o município na adequação e melhorias apresentadas na referida avaliação. Todos os presentes
concordaram e ficou definido também, que a próxima reunião do GT Atenção Básica que ocorrerá em
24 de outubro será ampliada aos coordenadores de Saúde da Mulher/Rede Cegonha, para tratar da
Grade de referência de Pré-natal e parto de Risco Habitual e Alto risco na região. II. Assuntos
Pendentes: A Sra. Dayse Muller, esclareceu aos presentes que este tópico trata de dois assuntos,
recorrentes na pauta e que serão discutidos até que a região consiga organizar suas referências da Rede
de Oftalmologia e Cirurgia Vascular. E, esclareceu também, que após a Plenária durante o intervalo
entre as reuniões, a Representante Titular de Nível Central Sra. Dayse Aguiar, se mantém em contato
permanente com a Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação –SAECA/RJ,
para obter um retorno ou novas informações sobre as pendências apresentadas. 1. Rede de
Oftalmologia: A Sra. Dayse Muller apresentou uma planilha elaborada pela SAECA, com
informações sobre valores e procedimentos atualmente executados pelo município de Niterói, para
orientar os gestores na pactuação de remanejamento das referências da Rede de Oftalmologia para o
município de Teresópolis, conforme interesse manifestado anteriormente pela região em buscar uma
referência para o próprio território. A Sra. Dayse Muller, informou que o prestador “Hospital São José”,
recebeu habilitação para execução do serviço de Alta Complexidade em Oftalmologia e que a área
técnica da SES, sugere que inicialmente o acesso seja regulado através do SER (Sistema Estadual de
Regulação), até que a regulação municipal se organize. A Sra. Vânia Huguenin, manifestou dúvidas
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em relação à pactuação nos moldes apresentados, visto que há necessidade de uma apresentação mais
esclarecedora sobre a demanda da região e a capacidade do prestador recém habilitado. O Sr. Antônio
Henrique Vasconcellos, representante do município de Teresópolis, afirmou que a SAECA esteve no
município e promoveu uma reunião com o prestador que tratou apenas da execução de procedimentos
de Média Complexidade e somente após esta reunião houve a habilitação do serviço de Alta
Complexidade. O Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis Sr. Mauro Botner, reiterou a
necessidade de tornar-se de conhecimento do município a planilha apresentada, para negociação com
o prestador. A Sra. Nathália sugeriu que a Sra. Dayse, consultasse à SAECA antes de enviar
diretamente a planilha ao município. Não havendo mais nenhuma consideração por parte da área
técnica, a Secretaria Executiva da CIR disponibilizará o arquivo via e-mail. 2. Cirurgia Vascular: A
Sra. Dayse informou que ainda não houve retorno sobre a possibilidade de referenciar pelo menos uma
cota procedimentos Vasculares de Alta Complexidade para atender os municípios da Região Serrana,
com outra região. A Sra. Nathália, esclareceu que durante a reunião da Câmara Técnica, os
representantes dos municípios sugeriram que haja novamente uma conversa com o município de Nova
Friburgo que possui um prestador habilitado para execução deste serviço. A Sra. Solange, informou
que na ocasião da Câmara Técnica se colocou à disposição para organizar uma planilha com a demanda
reprimida dos municípios, para tornar viável a conversa com o município de Nova Friburgo, na reunião
CIR. Porém, não recebeu as informações solicitadas. A representante do município de Nova Friburgo,
informou que houve uma conversa entre a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Friburgo e o
profissional médico que realiza este tipo de cirurgia no município, mas não é possível avançar nenhuma
negociação sem a apresentação de demanda, procedimentos e valores. A informação sobre a demanda
de cada município foi novamente solicitada aos gestores, pela apoiadora Regional do COSEMS que
consolidará uma proposta para apresentação e discussão com o gestor de Nova Friburgo, na próxima
Plenária. III. Informes: 1. Remanejamento de PPI (SMS de Teresópolis): Informe para dar ciência
aos demais gestores, que será solicitada à SAECA análise da solicitação para remanejamento de
recursos (PPI), do município de Teresópolis para realização de exames de cintilografia atualmente
executadas em Petrópolis para Nova Friburgo. E, transferência do serviço de cardiovascular
intervencionista, também do município de Teresópolis, atualmente executados no município de Nova
Friburgo, para Petrópolis. A Secretaria Executiva recebeu os documentos referentes à solicitação, a
Câmara Técnica da CIR se manifestou favorável à mudança encaminhando para análise e posterior
parecer técnico da SAECA/SES/RJ. 2. Remanejamento de PPI (Região Centro-Sul): Informe para
dar ciência ao município de Petrópolis, sobre a solicitação de remanejamento de PPI do município de
Paty do Alferes, para retirada dos procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial em
Oftalmologia, que serão destinados ao município de Duque de Caxias. 3. Cronograma Processo de
Planejamento Regional Integrado: A Sra. Nathália, reforçou que para dar continuidade ao Processo
de Planejamento Regional Integrado, no mês de Outubro será realizado o segundo Seminário do
Planejamento com o tema “Governança Regional”, o convite e programação do evento serão
encaminhados posteriormente pelo e-mail da Secretaria Executiva da CIR. 4. Comunicado AR/SE
CIR Serrana nº 08/2018 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ: A
Sra. Nathália informou a todos que a Secretaria Executiva da CIR encaminha aos gestores, via e-mail,
um comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as
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reuniões da Comissão. 6. Informe COSEMS: A Sra. Solange alertou aos gestores sobre cobertura
vacinal, pois alguns municípios estão com a taxa abaixo da média e orientou que verifiquem se há um
problema com as vacinas ou se os sistemas de informação estão sendo corretamente alimentados. 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 outubro de 2018.
Nathália Busch Bom
Secretária Executiva da CIR
Dayse Muller Fernandes
Representante Suplente de Nível Central SES/RJ.
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