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ATA da 5ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 16 dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às 10 horas e 35 minutos, deuse início na Sede da CIR-Serrana, situada à Av. Euterpe Friburguense, n°. 93 centro, Nova
Friburgo, a quinta 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 da
SES/RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central da
SES/RJ), Sr. Eduardo Lenini Santana (Coordenador Urgência e Emergência
(SUBUS/SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-Serrana), Sra.
Jéssica Senna Xavier (Assistente da Secretara Executiva da CIR-Serrana), Sra. Solange
Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ) e das Secretarias Municipais de Saúde:
Sr. Wueliton Pires (Titular SMS de Bom Jardim), Sr. José Marcos de Góis (Titular SMS de
Cachoeiras de Macacu), Sra. Vânia Huguenin (Titular SMS de Cantagalo), Sra. Renata Carla
Ribeiro (Titular SMS de Carmo), Sr. Rodrigo Romito Gonçalves (Titular SMS de Cordeiro),
Sr. Rodrigo Araújo Gonçalves (Titular SMS de Duas Barras), Sr. Rafael Tavares Garcia
(Titular SMS de Nova Friburgo), Sra. Sueli Scotelaro Porto (Suplente SMS de Nova
Friburgo). Sr. Luiz Carlos de Moares Barros (Titular SMS de Santa Maria Madalena), Sra.
Ana Lúcia B. Rodrigues (Suplente SMS de Sumidouro), Sra. Adriana Nunes Chaves
(Suplente SMS de Teresópolis). A Plenária contou com a presença da representação da
SES, de 10 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 07 Secretários de Saúde e de 03
Suplentes. Ficaram sem representação as SMS de Guapimirim, Macuco, Petrópolis, São
Sebastião do Alto, São José do Vale do Rio Preto e Trajano de Moraes. Foi dada a
palavra à Representante do Nível Central, Sra. Dayse Santos de Aguiar para saudação e
abertura da reunião. I— APRESENTAÇÃO: 1- Habilitação das viaturas SAMU 192
Serrana – documentação: o Dr. Eduardo Lenini iniciou o diálogo com os gestores sobre a
dificuldade de habilitação das viaturas do SAMU na Região Serrana, explicando que, em
2011, ano em que o Ministério da Saúde fez a doação das ambulâncias, por conta das
enchentes que atingiram a região, as mesmas foram doadas ao Estado do Rio de Janeiro e
não nominalmente para cada município. Esta é uma das principais dificuldades para
habilitação e, consequentemente, para a liberação de recursos para os municípios que já
iniciaram as atividades do SAMU, pois a doação deve estar obrigatoriamente em nome do
beneficiário direto. O Dr. Eduardo Lenini também explicou que a Coordenação de Urgência
e Emergência da SES teve grande dificuldade para identificar a localização exata de cada
viatura, visto que houve um remanejamento de veículos dentro da região. Considerando as
dificuldades apresentadas e para que o problema seja equacionado junto ao Ministério da
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Saúde, a Coordenação de Urgência e Emergência da SES, em conjunto com a área técnica
do próprio Ministério, concluiu que há a necessidade de que os gestores elaborem um
documento solicitando a doação da ambulância que já se encontra sob a responsabilidade do
município receptor, com a finalidade de sua utilização no Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência. Após o recebimento destes documentos e pactuação em CIB, a documentação das
viaturas poderá ser transferida aos municípios e o pedido de habilitação seguirá a tramitação
no SAIPS – SISTEMA DE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EM SAÚDE.
O Dr. Eduardo Lenini esclareceu dúvidas dos municípios em relação à renovação de frota e
custeio das Ambulâncias de Suporte Básico e Suporte Avançado, reiterando que permanece
à disposição daqueles que encontram dificuldade em implantar o serviço. II PACTUAÇÃO: 1 - Aprovação da Ata: a Ata da 4° Reunião Ordinária da CIR-S foi
pactuada pela Plenária. 2 – Plano de Atenção Oncológica do Estado do Rio de Janeiro:
Sra. Adriana Chaves, representante do município de Teresópolis e Coordenadora do Grupo
de Planejamento Regional no âmbito da CIR Serrana, fez a apresentação das Considerações
da Região Serrana sobre o Plano de Atenção Oncológica do Estado do Rio de Janeiro
após análise da comissão transitória criada para apreciação do mesmo. O documento foi
encaminhado aos gestores previamente, via e-mail, para apreciação e considerações, e, no
momento da plenária, foi aprovado por unanimidade. Sra. Adriana informou, ainda, que o
Grupo Técnico de Planejamento dará continuidade ao estudo sobre as principais dificuldades
do funcionamento e identificação das necessidades e ações para aprimoramento da Rede de
Atenção Oncológica na Região Serrana. II- INFORMES: 1- Rede de Urgência e
Emergência e Materno Infantil na Região Serrana (SMS de Bom Jardim): ponto de
pauta solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de Bom Jardim, Sr. Wueliton Pires,
esclarecimentos da SES/RJ sobre a apresentação do relatório final das reuniões entre os
técnicos das Secretarias Municipais de Saúde de região e da Secretaria de Estado sobre a
Rede de Urgência e Emergência e Materno Infantil da Região. Sra. Dayse explicou aos
gestores que recebeu esta demanda após a reunião de pauta que é realizada entre as áreas
técnicas da SES, prévia à plenária, e não houve tempo hábil para solicitar à Secretaria
Executiva e ao gestor demandante maiores informações sobre o pleito. Da forma como o
assunto foi pautado não foi possível compreender a solicitação para que os esclarecimentos
fossem prestados pelas respectivas áreas técnicas da SES. O Sr. Wueliton explicou que a
solicitação se refere ao Grupo de Trabalho SES/Municípios/COSEMS que foi instituído em
outubro de 2015 para tratar sobre a Rede de Urgência Emergência. Sra. Dayse fez uma
correção sobre os objetivos do Grupo ao qual o gestor se referiu, resgatando os seus
antecedentes. O mesmo foi instituído, temporariamente, para tratar da questão da assistência
ao trauma na Região Serrana, problema priorizado pelos Secretários de Saúde da região,
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naquele momento. A Sra. Dayse lembrou que houve um acordo prévio e consensual para
priorização do tema, na primeira reunião do Grupo, o mesmo ocorrendo em relação aos
objetivos, ao escopo e à metodologia para desenvolvimento do trabalho de cooperação
técnica. A Sra. Dayse reconheceu que foi acordada uma apresentação do produto deste
trabalho em plenária CIR, mas, como foi explicado aos gestores em outras oportunidades, a
situação de crise e as mudanças na gestão da SES dificultaram a continuidade das atividades
previstas naquele momento. Contudo, a Sra. Dayse reafirmou o compromisso de realização
desta apresentação na CIR o mais rápido possível. Comprometeu-se em resgatar o
agendamento desta reunião que necessita da presença das áreas técnicas envolvidas e dará
um retorno a Região. Restou claro, então, que o Grupo de Trabalho em questão não se
confunde com os Grupos Condutores regionais das Redes de Urgência e Emergência e
Materno Infantil, como sugere o Ofício da SMS de Bom Jardim, com o que todos os
presentes concordaram. A Sra. Dayse ressaltou, ainda, que, caso haja necessidade de
esclarecimentos relacionados a estas duas redes temáticas, é necessário que os gestores
explicitem as dúvidas e os questionamentos e os encaminhem com a devida antecedência
para análise e esclarecimentos das respectivas áreas técnicas da SES. 2- Sistema E-SUS
(SMS de Bom Jardim): solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de Bom Jardim, Sr.
Wueliton Pires, esclarecimentos sobre a implantação e operacionalização do Sistema ESUS. Sra. Dayse informou que entrou em contato com a Superintendência de Atenção
Básica da SES/RJ (SAB/SES), sendo informada pela Superintendente que, para que possam
ser feitas as orientações e tomadas as providências para equacionamento dos problemas, é
necessário que os municípios com dificuldades entrem em contato com a SAB para
especificação dos problemas. A Secretária Municipal de Saúde de Cantagalo, Sra. Vânia
Huguenin, informou que elaborou com seus técnicos uma planilha detalhando as
dificuldades encontradas na implantação do sistema e que poderia disponibilizar aos demais
gestores para que fizessem o mesmo e encaminhassem à SES. 3. Notificação junto aos
Prefeitos da Região Serrana sobre a ausência de Gestores de Saúde nas Plenárias da
CIR (SMS de Bom Jardim): O Sr. Wueliton Pires solicitou este ponto de pauta, em nome
dos demais gestores de saúde da Região Serrana que comparecem regularmente às plenárias
da CIR. A ideia seria a elaboração de um documento informando aos Prefeitos sobre a
ausência persistente de alguns Secretários nas plenárias, dificultando pactuações e
enfraquecendo a governança e a organização regional. Sra. Dayse ponderou que este tipo de
medida não compete à Secretaria Executiva da CIR, que consiste em estrutura administrativa
para dar suporte às atividades do Colegiado e no seu âmbito, como a Câmara Técnica, os
Grupos de Trabalho, os Grupos Condutores Regionais e as Comissões de Integração Ensino
e Serviço, garantindo, assim, as condições necessárias para o cumprimento das suas
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competências. A Secretária Executiva, Sra. Nathália, informou que o assunto foi discutido
na Câmara Técnica, que sugeriu a elaboração de um documento informativo sobre a CIR,
sua composição e seu funcionamento, suas competências e atribuições, realçando o papel
dos Secretários de Saúde e a importância de sua participação. Poderiam ser anexadas as
informações do acompanhamento semestral das reuniões realizadas, para dar visibilidade às
ausências mais frequentes. A Sra. Solange levará a proposta também ao COSEMS/RJ para
discussão e definição, na Assembleia dos Secretários, sobre a forma mais adequada de
elaboração e encaminhamento do documento aos Prefeitos 4 – Implantação de Estratégia
de Saúde da Família (SMS de Cordeiro): Solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde
de Cordeiro, Sr. Rodrigo Romito. Apreciação regional da implantação de uma Unidade de
Estratégia da Saúde da Família no bairro Rodolfo Gonçalves. Trata-se da solicitação de
credenciamento para uma unidade já existente. 5- Emenda Parlamentar (SMS de Nova
Friburgo): Solicitado pelo Secretário de Saúde de Nova Friburgo, Sr. Rafael Tavares, a
apreciação de Propostas de Emenda Parlamentar para Atenção Básica e Atenção
Especializada no Hospital Maternidade Doutor Mário Dutra de Castro. 6- Cursos de
Especialização do Sírio Libanês: Por solicitação dos Secretários, na última plenária da
CIR-Serrana, a Secretária Executiva da CIR-S, Sra. Nathália, participou de uma reunião
entre a Comissão Organizadora e as tutoras dos Cursos de Especialização ofertados pelo
Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio Libanês, para identificar as principais
dificuldades relatadas pelos alunos, técnicos das SMS, em participar dos encontros
presenciais, uma vez que foi pactuado pelos gestores que as Secretarias Municipais de Saúde
ficariam responsáveis por garantir o transporte e a liberação de seu respectivo técnico nas
datas definidas para os referidos encontros. As tutoras dos Cursos informaram que
identificaram desistências por falta de apoio para deslocamento dos profissionais. Foi
definido que cada tutora faria um relatório informando sobre as dificuldades reportadas e
identificando quais os municípios de origem destes alunos, para que fosse apresentado aos
gestores responsáveis. Até o momento da plenária, a Secretaria Executiva da CIR não
recebeu o relatório. O tema retornará à discussão posteriormente, mediante o envio do
documento citado. 7 – Reunião CIR Agosto: A Sra. Dayse expôs a mudança no Calendário
de Reuniões, considerando a realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Por este motivo, no
mês de agosto não haverá Reunião Ordinária da CIB e, consequentemente, para alinhar os
calendários, não haverá Plenária CIR. 8 – Grupo Condutor Municipal Rede Cegonha: A
Sra. Dayse reiterou o informe da área Técnica de Saúde da Mulher, Criança, Adolescente e
Aleitamento Materno da SES/RJ sobre a necessidade de instituição dos Grupos Condutores
Municipais da Rede Cegonha. 9- Solicitação da indicação de 01 (um) articulador de
cada Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância das Doenças Crônicas Não
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Transmissíveis – DCNT: O item foi exposto na 6° Reunião Ordinária da CIB pela
Subsecretaria de Vigilância em Saúde, que reiterou a solicitação feita aos municípios para
que encaminhem a indicação do técnico articulador para esta função, o mais breve possível.
Na Região Serrana, apenas os municípios de Carmo, Cordeiro e Petrópolis atenderam à
solicitação. 10- Solicitação da indicação de 01 (um) técnico de cada Secretaria
Municipal de Saúde e de veículo para deslocamento deste técnico e da equipe do
Ministério da Saúde na visita que será realizada aos municípios selecionados, para
verificações relacionadas à vigilância da poliomielite: A Subsecretaria de Vigilância em
Saúde da SES informou que, na Região Serrana, as visitas acontecerão nos municípios de
Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e Trajano de Moraes, totalizando 08 salas de
vacinação e 04 CRF – Central de Rede de Frios. 11- Comunicado AR/SECIR Serrana nº
09/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ: A Sra.
Dayse informou a todos que o Comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no
âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões da Comissão, será enviado por e-mail aos
membros da CIR. 12- Informes COSEMS/RJ: A Sra. Solange Cirico, Apoiadora regional
do COSEMS/RJ, reforçou a oferta do curso de capacitação para ACS, disponível na
plataforma do Telessaúde. Sra. Solange também informou sobre a ferramenta disponível no
site do CONASEMS para auxiliar os Secretários Municipais a monitorar e acompanhar os
prazos e compromissos definidos em legislação, por ocasião do encerramento da gestão. E,
também, sobre a capacitação que será realizada no laboratório do DATASUS (no município
do Rio de Janeiro) para utilização do sistema da REUNI, O BI Intus, por meio do qual os
gestores deverão acompanhar suas marcações de consultas, comparar com a sua PPI,
monitorar quantas solicitações foram atendidas e onde. A data prevista para a Região
Serrana está sendo definida e será divulgada oportunamente. Sra. Solange fez, ainda, uma
consideração sobre a questão da devolução de recursos financeiros ao Ministério da Saúde
por sua não utilização pelos municípios. Diante de um quadro de restrições financeiras ainda
mais difícil, no presente, devolver recursos é muito preocupante. A reunião foi encerrada às
13 horas e 25 minutos. Não havendo nada mais a tratar, Sra. Dayse Santos de Aguiar deu por
encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima Reunião
Ordinária da CIR, que será realizada em 20 de julho de 2016. Eu, Nathália Busch Bom,
Secretária Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente ata. Nova Friburgo, 16 de
junho de 2016.
Nathália Busch Bom
Secretária Executivo da CIR
Dayse Santos de Aguiar
Representante Titular Nível Central SES
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