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ATA da 12ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 12 dias do mês de dezembro 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 12° 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. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias
Municipais de Saúde: Sr. Márcio da Silva Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Vânia Lúcia Vieira
Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sra. Suellen Maia (Representante SMS de Duas Barras), Sra.
Eliane de Moraes Leite (Representante SMS de Guapimirim), Sra. Waleska Ornellas (Representante
SMS de Nova Friburgo), Sra. Fabiola Heck (Titular SMS de Petrópolis), Sra. Denise Cristina
Kronemberg (Representante SMS de Petrópolis), Sra. Ana Déak (Representante SMS de Petrópolis),
Sr. Magno Faraco da Silva (Suplente SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Lúcia Bello
Rodrigues (Suplente SMS de Sumidouro), Sr. Lucas Esteves (Titular SMS de Trajano de Moraes), Sra.
Michelli Machado Campos (Suplente SMS de Trajano de Moraes), Sra. Lucília de Castro Azevedo
(Representante SMS de Trajano de Moraes).A Plenária contou com a presença da representação
da SES, de 09 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 04 Secretários de Saúde, 05
Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS de: Bom Jardim,
Cachoeiras de Macacu, Carmo, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e
Teresópolis. A Sra. Dayse Aguiar iniciou a reunião saudando todos os presentes. I. Apresentação: 1.
Observatório Hospitalar: A Sra. Dayse apresentou o link e algumas funcionalidades do Portal do
“Observatório de Política e Gestão Hospitalar”, uma iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz, voltada
para a produção e disseminação de informações/conhecimentos no campo da atenção hospitalar e
informou que a equipe responsável pelo projeto se dispôs a organizar uma agenda para apresentação
mais detalhada do Portal nas regiões. Na região Serrana os gestores sugeriram que a apresentação seja
realizada na primeira Plenária Ordinária de 2019, agendada para 23 de janeiro, data a ser confirmada
com a equipe do projeto. 2. Pactuação:1. Ata 11° Reunião Ordinária CIR-S 2018: foi pactuada a
Ata da 11° Plenária Ordinária da CIR, enviada previamente aos gestores, via e-mail, para apreciação.
2. Panorama Regional – Planejamento Regional Integrado: a Sra. Dayse explicou que a pactuação
em relação ao panorama regional é ponto de pauta de todas as plenárias CIR. Trata-se de pactuar o
produto do processo de planejamento regional até esta etapa de levantamento de dados e informações,
com vistas à elaboração das análises e do diagnóstico da situação de saúde. Os presentes questionaram
sobre a versão final do documento nesta etapa, pois a Secretaria de Estado continuou enviando dados
ao Grupo Condutor Regional para inclusão e, em alguns casos, revisão. A Secretaria Executiva da CIR
confirmou o recebimento e inclusão destes dados e também informou que o documento necessita de
uma formatação geral, incluindo título e fonte de diversas tabelas enviadas pela SES. Sendo assim, os
gestores pactuaram Ad Referendum o documento do Panorama da Região Serrana. 3. Problemas
Prioritários da Região – Planejamento Regional Integrado: A Sra. Dayse fez a apresentação do
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arquivo que foi enviado pelo Grupo Condutor de Planejamento com o apontamento dos principais
problemas regionais de saúde identificados neste primeiro momento e sem o aprofundamento do
diagnóstico. Em seguida, Sra, Dayse apresentou alguns indicadores de morbidade e mortalidade da
Região, com objetivo de promover a reflexão e um melhor entendimento em relação aos problemas e,
ainda, como contribuição ao Grupo Condutor e aos gestores para descrição dos problemas com mais
objetividade. Deste modo, qualquer leitor pode compreender do que se trata, independente de ter
participado do processo de discussão. Durante a reunião, todos os presentes participaram do esforço
de qualificação deste produto e a pactuação ocorreu Ad Referendum, tendo em vista a necessidade de
qualificar as demandas regionais, a partir do diagnóstico a ser elaborado. III. Assuntos Pendentes: 1.
Rede de Oftalmologia: A Sra. Dayse relembrou o encaminhamento da Plenária anterior, que era de
um retorno por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis sobre a análise da proposta de
pactuação enviada ao prestador em seu território. Não houve nenhum comunicado ou representação
do município de Teresópolis na presente reunião ordinária e a região segue aguardando retorno. 2.
Cirurgia Vascular: A Sra. Dayse reiterou, mais uma vez, que a SAECA continua buscando
possibilidades de pactuação com prestadores de outras regiões, visto que a Serrana continua sem
prestador na própria região para execução dos procedimentos. III. Informes: 1. Centro Municipal de
Exames – SMS de Cachoeiras de Macacu: informe solicitado pela Secretaria Municipal de
Cachoeiras de Macacu, para conhecimento regional da presença de um novo equipamento para
diagnóstico por imagem (Tomografia Computadorizada) no município. 2. Informe COSEMS: A Sra.
Solange Cirico alertou os municípios sobre a cobertura vacinal da Região Serrana, que está muito
baixa, e propôs que o problema seja encaminhado ao Grupo de Trabalho Regional de Vigilância em
Saúde para identificar, junto aos profissionais que atuam no programa de imunização, quais são as
principais dificuldades. Em seguida, foram encerrados os trabalhos. Eu, Nathália Busch Bom,
Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 12 de dezembro
de 2018.

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