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ATA da 10ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 29 dias do mês de outubro 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 10° Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região
Serrana – ampliada aos membros da Câmara Técnica e Grupo Condutor de Planejamento Regional
Integrado, 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. Marco Welber Vieira (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. Alex Sandro
Monnerat (Representante Câmara Técnica e GCPRI SMS de Bom Jardim), Sra. Marilena Faria
Sarmento (Titular SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr. Rafael dos Santos Martins (Representante
Câmara Técnica e GCPRI SMS de Cachoeiras de Macacu), Sr. Márcio da Silva Barbas (Titular SMS
de Cantagalo), Sra. Janine Amaral Monerat (Representante Câmara Técnica e GCPRI SMS de
Cantagalo), Sra. Renata Carla Ribeiro (Titular SMS de Carmo), Sra. Marcelly Moraes (Representante
Câmara Técnica e GCPRI SMS de Carmo), Sra. Vânia Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de
Cordeiro), Sra. Eliana Curty (Representante Câmara Técnica e GCRPI SMS de Cordeiro), Sra. Suellen
Maia (Representante da Câmara Técnica e GCPRI SMS de Duas Barras), Sra. Eliane de Moraes Leite
(Representante da SMS de Guapimirim), Sr. Lino (Representante Câmara Técnica e GCPRI SMS de
Guapimirim), Sr. Carlos Perdomo Maturana (Suplente SMS de Macuco), Sra. Iandara Moura
(Representante SMS de Nova Friburgo), Sr. Marcelo Franco (Representante Câmara Técnica e GCPRI
SMS de Nova Friburgo), (Representante Sra. Denise Cristina Kronemberg (Representante da Câmara
Técnica SMS de Petrópolis), Sra. Fernanda Almeida (Representante da SMS de São Sebastião do
Alto), Sr. Magno Faraco da Silva (Representante da SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sr. José
Carlos Rodrigues Paes (Representante da Câmara Técnica SMS de São José do Vale do Rio Preto). A
Plenária contou com a presença da representação da SES, de 12 Secretarias Municipais de
Saúde, sendo 05 Secretários de Saúde, 07 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem
representação as SMS de: Santa Maria Madalena, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes.
A Sra. Dayse Aguiar iniciou a reunião saudando todos os presentes. I.Apresentação: Regulação
Internação Hospitalar – SMS de Nova Friburgo): a Sra. Iandara Moura apresentou o fluxo
estabelecido pela SMS para solicitação de transferência de pacientes para o Hospital Municipal Raul
Sertã. A mesma explicou que o município tem sido instado pelo Ministério Público a definir protocolo
de regulação do acesso ao Raul Sertã e que, a partir da segunda quinzena de novembro, todos os
pedidos de transferência serão aceitos somente através do novo protocolo estabelecido, razão pela qual
estava dando ciência aos demais municípios. Todas as informações que foram apresentadas na plenária
serão encaminhadas, via oficio, pela SMS de Nova Friburgo, para as Secretarias Municipais de Saúde
da Região. Pactuação: 1. Atas 08ª e 09ª Reuniões Ordinárias CIR-S 2018: foram pactuadas as Atas
da 08° e 09° Reuniões Ordinária da CIR, enviada previamente aos gestores, via e-mail, para apreciação.
2. Repactuação Deliberação CIR-S n°. 015/2018 – Metas Indicadores de Pactuação Tripartite e
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Bipartite: a Sra. Nathália, Secretária Executiva da CIR-Serrana, explicou que, na ocasião da última
Plenária, não foi possível a ratificação da deliberação, pois havia pendências na entrega das planilhas
do SISPACTO, que não estavam devidamente preenchidas por parte dos municípios de Duas Barras e
Teresópolis. Entre a 09° e a 10° Plenária, o município de Duas Barras providenciou o envio da referida
planilha, porém, a Secretaria Executiva da CIR-S não obteve retorno em relação à SMS de Teresópolis.
Por se tratar de uma Pactuação Regional e que, apenas um município não cumpriu o compromisso
firmado entre os gestores, todos os presentes solicitaram que a Deliberação fosse ratificada e
encaminhada à SES/RJ para seguir com os devidos trâmites junto à Assessoria do Pacto
Interfederativo. A Sra. Dayse sugeriu que a Secretaria Executiva entrasse em contato com a área técnica
da SES antes de enviar o documento, para explicar os termos em que ocorreu esta pactuação. Ainda
durante a reunião, houve contato via telefone com a SMS de Teresópolis, que afirmou que o documento
seria entregue até o fim dia. Desta forma, se houver a entrega, serão encaminhas as planilhas de todos
os municípios. III. Assuntos Pendentes: 1. Rede de Oftalmologia: A Sra. Dayse informou que tomou
conhecimento do material elaborado e enviado pela SAECA/SES para ser apresentado na última
reunião, conforme solicitação dos gestores. Os dados da programação dos procedimentos de
oftalmologia (cotas físicas e financeiras), por município, foram encaminhados. Dessa maneira, tendo
em vista que também os entendimentos com o possível prestador no município de Teresópolis foram
mantidos pela SAECA, caberia aos municípios a decisão sobre manter no atual município executor
(Niterói) a realização destes procedimentos ou remanejar para o prestador em Teresópolis. A Sra. Vânia
Huguenim lembrou que os gestores solicitaram também uma apresentação dos prestadores sobre os
procedimentos e a oferta que seria disponibilizada. A Sra. Dayse reforçou que a informação que
recebeu por parte da SAECA é que a oferta contemplaria a programação dos municípios em questão.
A Sra. Solange esclareceu que na última reunião da CIR, após a apresentação das informações
encaminhadas pela SAECA, o gestor do município de Teresópolis informou que desconhecia os
valores apresentados e necessitaria se reunir novamente com o prestador para definir a oferta do
serviço. Porém, o município de Teresópolis não se fez presente nesta reunião para trazer o retorno
solicitado. A Sra. Dayse pontuou que os municípios da região que possuem pactuação com Niterói
manifestaram interesse em solicitar remanejamento, pois houve um momento que o prestador não
estava executando o atendimento adequado. No entanto, é de seu conhecimento que o serviço em
Niterói foi restabelecido, conforme reportado em plenária ocorrida anteriormente. Houve também a
habilitação do serviço de alta complexidade no município de Teresópolis. Portanto, caberia aos
gestores, neste momento, avaliar a necessidade de remanejamento, considerando a dificuldade em
optar pelo remanejamento de um serviço de referência para um município ausente na discussão. A
Sra. Vânia Hugguenim pediu que fosse registrado em Ata que a proposta de remanejamento não partiu
dos municípios da região e sim de uma proposta apresentada pela SAECA em CIB, para reorganização
da Rede de Oftalmologia. E, que a situação com o prestador Santa Beatriz, do município de Niterói,
ainda não foi solucionada. O município de Bom Jardim se manifestou para reclamar sobre a regulação
do acesso por meio do sistema instituído por Niterói, com o que concordou a Sra. Iandara, de Nova
Friburgo. A Sra. Dayse, disse, então, que este problema não havia sido apontado anteriormente e que
o município de Niterói se dispôs a promover a apresentação do novo sistema a todos os interessados,
por ocasião de sua implantação. A Sra. Dayse propôs o encaminhamento dos fatos expostos à SAECA,
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através da Ata da Reunião, e destacou que os municípios devem estar em contato permanente com a
SAECA para notificar as falhas no atendimento, uma vez que os recursos da região estão alocados em
Niterói. A Sra. Solange sugeriu aos gestores que cobrem um posicionamento do município de
Teresópolis, pois a habilitação de um serviço de alta complexidade só ocorre mediante o compromisso
de que o mesmo seja de referência regional e não de execução somente para o próprio município onde
se situa. E que os Secretários Municipais de Saúde que representam a Região na Assembléia de
Secretários e na Diretoria do COSEMS poderão levar a discussão para a pauta da próxima reunião do
Conselho. A Sra. Iandara sugeriu a composição de um pequeno grupo com representantes de 5 a 6
municípios para elaboração de um diagnóstico mais preciso dos problemas relativos à especialidade.
Este levantamento já havia sido encaminhado na plenária anterior, mas não foi realizado. Também
ficou definido que os municípios que desejam rever as referências com Niterói entrarão em contato
com Teresópolis para agendar uma reunião técnica. A Sra. Iandara se propôs a fazer esta interlocução.
2. Cirurgia Vascular: a Sra. Dayse reiterou que a SAECA segue buscando possibilidades de pactuação
com prestadores de outras regiões, visto que a Região Serrana continua sem prestador para execução
dos procedimentos. E acrescentou que, para tornar a situação ainda mais difícil, o prestador na região
que possuía um pleito de habilitação em andamento comunicou à SAECA que não possui mais
interesse na habilitação. Trata-se de prestador no município de Teresópolis. De acordo com a SAECA,
já foi feito contato com o município de Barra Mansa, na Região do Médio Paraíba. A Sra. Solange
lembrou que, na última Plenária CIR, ficou definido que os municípios encaminhariam as suas
respectivas filas da demanda reprimida para que houvesse uma conversa entre a SMS de Nova Friburgo
e o Hospital São Lucas, que possui habilitação para o serviço, mas executa apenas procedimentos
cardiovasculares. A Sra. Iandara Moura, da SMS de Nova Friburgo, adiantou que o prestador não
manifestou interesse em realizar os procedimentos remunerados de acordo com a Tabela SUS, somente
mediante complementação desses valores. O assunto continuará pendente até que haja um retorno das
negociações entre a SAECA e o município de Barra Mansa. A Sra. Iandara Moura também aproveitou
para registrar que não procede a disponibilidade apresentada pela Sra. Kitty Crawlford, durante a
Oficina Regional de Regulação, de procedimentos ociosos de arteriografia e consultas ambulatoriais,
via SER. A Sra. Iandara informou que o prazo de espera para estas consultas chega a 120 dias. A Sra.
Dayse perguntou se esta informação foi levada à Superintendência de Regulação da SES e, como
nenhum município notificou a área técnica, afirmou que nestes casos não se deve aguardar o intervalo
entre as Plenárias para fazer contato direto com a SES. III. Informes: 1. Curso AIDIPI Neonatal e
Criança para Multiplicadores: a Sra. Nathalia reforçou que, considerando a elaboração do Plano
Estadual de Enfrentamento da Síndrome Congênita do ZIKA Vírus, Sífilis, Toxoplasmose,
Citomegalovírus, Herpes simples e Rubéola, a área técnica da SES informa que está recebendo o nome
de profissionais interessados em serem multiplicadores da capacitação em AIDPI Neonatal e em
AIDPI Criança. Quem for indicado pela região será capacitado em dezembro de 2018 e assumirá o
compromisso de replicar a capacitação para uma turma regional em março ou abril de 2019. As
indicações deverão ser feitas através do Coordenador da CIES Regional e todas as informações para
esta capacitação foram encaminhadas às SMS via e-mail. 9. Informe COSEMS: a Sra. Solange Cirico
reforçou que foi prorrogado pelo Ministério da Saúde o prazo para execução dos procedimentos
cirúrgicos eletivos, de acordo com a Portaria n°. 1.294/2017. Não haverá uma nova pactuação e os
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municípios poderão executar e apresentar o faturamento. V. Apresentação e Debate: 1.
Planejamento Regional Integrado: A Sra. Dayse lembrou que o processo de planejamento regional
se realiza por etapas e que, após a conclusão do panorama da situação de saúde pelo Grupo Condutor
Regional, o documento foi encaminhado à SES com vistas às suas áreas técnicas, que se encarregaram
de apreciar e contribuir para padronizar o material recebido das 09 Regiões do Estado. Sra. Dayse
pontuou, tal como já havia feito em momento bem anterior, que o documento que seguiu da região
para a SES apresenta fragilidades importantes no tocante à apropriação de dados/informações e a
descrições e análises ali registradas. Em seguida, informou que apresentaria uma parte deste trabalho
de padronização, elaborado pela Assessoria de Planejamento da SES, para duas das dimensões
propostas - Demografia e Morbimortalidade. As demais informações seriam encaminhadas à
região/GT de Planejamento nos próximos dias. O próximo passo será a definição dos 10 problemas
prioritários pelos gestores da região, a serem pactuados na próxima plenária CIR e apresentados na
Oficina de Finalização da Etapa Diagnóstica para o Planejamento Regional Integrado, prevista para o
dia 29 de novembro, no Rio de Janeiro. Em seguida, foram encerrados os trabalhos. Eu, Nathália Busch
Bom, Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo, 29 de
outubro de 2018.

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