Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2017
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Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas,
em Itaperuna /RJ, foi realizada a nona reunião ordinária do ano de dois mil e
dezessete da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos
seguintes membros: Ivanise Arouche (Representante de Nível Central da SES/RJ);
Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Secretaria;
Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Pedro Renato
Teixeira (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Maria Sebastiana
Bastos (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto
Chaves (Gestor), Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Pedro Sales
(Gestor); D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Natividade: Juliano França (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
Porciúncula: Marcelo Menin (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Santo
Antônio de Pádua: Germano Lopes (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
São José de Ubá: Marcelo Poeys (Suplente). Secretaria Municipal de Saúde de
Varre-Sai: Silvana Viana (Gestora); Luciano Brito (Suplente). D’Stefano Silva
(COSEMS), José Luli (Ministério da Saúde); Ilcilaine Lourenço (CT- Aperibé),
Willian Fernandes (CEREST), Itaeci Brum (NDVS), Leonardo Poeys e Victor Pavan
(Hospital São Vicente de Paulo), Arthur e Marcelo (PROASA). A plenária contou
com a presença da representação da SES de nove Secretarias Municipais de Saúde,
sendo sete Secretários de Saúde: Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira,
Itaperuna, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai, e dois
Suplentes, Cambuci e São José de Ubá. Ficou sem representação os municípios de:
Aperibé, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé e Miracema. Ivanise Arouche iniciou a
reunião agradecendo a presença e dando boas-vindas ao novo Gestor da Saúde do
Município de Itaperuna, o Sr. Pedro Sales. Ivanise expôs os seguintes pontos de pauta:
I. Apresentação: 1. Informatização das Unidades de Saúde. Ivanise informou que
este ponto foi solicitado por Luciano Brito, Suplente da SMS de Varre-Sai. Foi
apresentado por José Luli, Apoiador do Ministério da Saúde. Luli mostrou aos
secretários municipais de saúde como funciona o programa de informatização das
UBS, do Ministério da Saúde. Luli explicou sobre Situação atual em relação à
implantação do E-SUS e as dificuldades em relação à conectividade, informatização e
operação. Luli explicou que os municípios poderão ter soluções próprias ou
contratando empresas onde essas Empresas/Consórcios credenciadas serão
responsáveis por todas as soluções. Luli explicou as diferenças entre Consórcio x
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Solução Própria e o que deve ser levado em consideração como por exemplo o
domínio do processo pelo município: Conectividade; Equipamentos disponíveis e
necessários (60 meses); Suporte em hardware e software; Equipe técnica em relação
ao custo – benefício Luli falou sobre: sustentabilidade da proposta própria; diferenciais
das propostas; tempo para implantação das soluções. Sobre o sistema Luli explicou
que as informações podem ser armazenadas no tablet (Georreferenciamento, trabalha
off line, integração com e-SUS) ou em Informações do território que são Completas,
Seguras e Confiáveis. 2.Pronunciamento do novo SMS de Itaperuna. Ivanise
informou que este ponto foi solicitado por Vanessa Amaral, técnica da SMS de
Itaperuna. O Sr. Pedro Sales, novo Secretário do município de Itaperuna se apresentou
perante a plenária e informou aos presentes que o município irá prestar contas dos
recursos que estão alocados no território. Pedro disse que na próxima reunião da CIR
estará trazendo as prestações de conta dos recursos. Humberto Chaves, Gestor do
município de Cardoso Moreira, parabenizou o novo gestor de Itaperuna e falou da sua
importância na assembléia. D’Stefano Silva informou que o município de Itaperuna
irá trazer nas próximas assembléias (novembro ou dezembro) a PPI dos municípios
para ser apresentado. 3. Explicação sobre o credenciamento de serviços de
oncologia pelo prestador São Vicente de Paulo. Ivanise informou que este ponto foi
uma solicitação feita por Pedro Teixeira, SMS de Bom Jesus. Víctor Pavan, técnico
do Hospital São Vicente de Paulo, fez uma apresentação sobre o Hospital São Vicente
de Paulo passando por diversas áreas do Hospital. Víctor Pavan explicou que o
hospital foi o único do estado do Rio de janeiro que cumpriu a meta de julho de 2017
estabelecida pela portaria nº- 1.294, de 25 de maio de 2017. Luciana explicou que
hoje o Hospital conta com um Cirurgião Oncológico, o Dr. Ademir Amil, explicou
como poderia credenciar o Hospital em Cirurgia Oncologia, pela Portaria nº 140, de
27 de fevereiro de 2014, caso a região tivesse uma fila de espera em cirurgia
oncológica, mas que todos sabem que a referência hoje é em Itaperuna, e que por isso
a região não tem uma fila de espera caracterizada, e que a segunda opção para se
credenciar como cirurgia oncológica seria a questão entre a distância dos municípios,
o que explica o Art.8º da portaria nº140, que diz quando um estabelecimento de
saúde, habilitado como CACON ou UNACON, apresentar produção por equipamento
de radioterapia ou de procedimentos cirúrgicos que exceda os parâmetros
estabelecidos no Capítulo IV desta Portaria ou ainda se houver necessidade de
facilitar o acesso devido à distância entre os municípios, necessitam de atenção
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oncológica, e os municípios que prestam a atenção. Os gestores do SUS poderão
propor a formação de Complexos Hospitalares. Luciana falou que não querem tirar os
serviços de oncologia de Itaperuna, o que querem é ampliar a oferta. Luciana explicou
sobre o Art. 3º.VI - onde a nossa proposta e transformar o Hospital Geral com
Cirurgia de Câncer de Complexo Hospitalar de apoio, ampliando a cobertura do
atendimento aos pacientes acometidos com Câncer e garantir a universalidade,
equidade, Integralidade, Controle social e o acesso ao Cuidado. D’Stefano questionou
dizendo que em relação ao critério populacional não pode, mas pode tentar pela
questão da distância entre os municípios. D’Stefano falou que em relação a ter o
Complexo Hospitalar para cirurgia Oncológica pode, mas o município tem que
montar um processo e enviar para SAECA para avaliação e cumprindo todas as
exigências da portaria e protocolado na SAECA e depois da resposta precisamos de
um apoio técnico da SAECA. D’Stefano explicou sobre as etapas do processo. II.
Pactuação: 1. Aprovação das Atas da 7° e 8º Reunião Ordinária da CIR
Noroeste realizada em Itaperuna. Ivanise informou que a minuta da Ata já foi
disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e
revisão de texto e Pactuação na 9ª Reunião Plenária CIR de 2017. Não havendo
nenhuma objeção a atas foram pactuadas. 2. Pactuação da Solicitação de
Remanejamento de PPI da SMS de Cambuci. Ivanise informou que este ponto foi
solicitado pelo Sr. Agnaldo Melo, Secretário de Saúde de Cambuci. Agnaldo quer
tirar os procedimentos de Consulta Oftalmológica de Campos dos Goytacazes e alocálos em Itaperuna. Maria Sebastiana Bastos (Suplente) apresentou os dois
comprovantes de entrega em ambas as Secretarias Municipais de Saúde, não havendo
objeções o ponto foi pactuado. 3. Pactuação da Solicitação de Remanejamento de
PPI da SMS de Aperibé. Ivanise informou que este ponto foi solicitado por Ilcilaine
Rocha, da CT da SMS de Aperibé. Ilcilaine informou sobre procedimentos que serão
retirados do município de Campos dos Goytacazes e alocá-los em Itaperuna. O ponto
foi pactuado. 4. Pactuação das Atribuições da Vigilância de Doenças e Agravos
não Transmissíveis (DANT) e Promoção da Saúde (PS) no Âmbito do Sistema de
Vigilância em Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Ivanise informou que este ponto
de pauta irá passar pela Câmara Técnica da região Noroeste para ser melhor avaliado,
portanto o ponto não foi pactuado. Inclusão de Pauta: 5. As alterações do Plano da
RCPD da Região Noroeste: foram realizadas e apresentadas aos secretários
presentes, os mesmos concordaram em retirar o município de Itaperuna do plano

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2017
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

permanecendo os municípios de Natividade e Porciúncula, não havendo objeções o
Plano da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da Região Noroeste foi
pactuado. 6. Solicitação de Pactuação da Referência para a Realização dos
Procedimentos de Obstetrícia de Alto Risco da Região Noroeste serem realizados
no Hospital dos Plantadores de Cana, em Campos dos Goytacazes. Ivanise
informou que este ponto foi solicitado pela Sra. Mariana Seabra, da Área Técnica da
SES em Saúde da Mulher. Ivanise questionou que este ponto precisa ser mais
esclarecido, portanto o ponto não foi pactuado. Informes: 1.Respostas sobre as
dúvidas referente ao CTO. Ivanise informou que este ponto saiu da pauta por falta
do representante para apresentá-lo. 2. Propostas de Convênios Cadastradas da SMS
de Italva. Ivanise informou o ponto em questão. 3. Ofício CEREST NO nº 104/2017
– Composição das CISTs: Comissões Intersetoriais em Saúde do Trabalhador.
Ivanise informou que este ponto foi solicitado por Fernanda Junqueira, Coordenadora
do CEREST NO. Willian Fernandes, do CEREST-NO, apresentou a todos o e-mail já
enviado a respeito da composição, via Conselhos Municipais de Saúde, das CISTs,
que tem a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja
execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS), tendo como atribuições: elaboração de Normas Técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade para promoção da saúde do trabalhador (art.15, VI); Participar
da formulação e na implementação das políticas relativas às condições e aos
ambientes de trabalho (art.16,II,d); Participar da definição de normas, critérios e
padrões para o controle das condições e dos ambientes de trabalho (art.16,V) entre
outros. 4. Atualização de Saldo dos Recursos Regionais alocados no Município de
Itaperuna. Bruno, Assistente da CIR-NO, informou que este ponto foi solicitado
pelos técnicos da reunião da Câmara Técnica da CIR. Bruno informou aos Secretários
a atualização dos saldos dos recursos alocados em Itaperuna e Natividade, de
Educação Permanente e PlanejaSUS. Recurso da Portaria GM/MS n°2691/2007,
Portaria GM/MS N° 1903/2009, Deliberação CIBR/RJ N° 740/2009, Resolução
SESDEC/RJ N° 1030/2010 destinado ao apoio da organização e funcionamento do
antigo CGR, hoje CIR, no valor de R$ 20.000,00 depositado em Itaperuna. Recurso
da Portaria 1996/2007 e Deliberação CIB 374/2007 da Educação Permanente em
Saúde no valor de R$ 225.150,94 depositado em Itaperuna. Recurso da Portaria
2813/2008 e Deliberação CIB 573/2008 da Educação Permanente em Saúde no valor
de R$ 187.890,98 depositado em Itaperuna. Itaperuna novamente não prestou conta
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dos recursos informados. 5.Planejamento Regional Integrado - Ciclo 2018/2020.
Bruno informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Este
ponto trata-se dos encaminhamentos e orientações do Processo de Planejamento
Regional Integrado e a constituição dos Grupos Condutores Regionais. D’Stefano
Silva falou que está sendo feito o planejamento da região noroeste, que já tivemos
uma reunião com os coordenadores dos grupos de trabalho, Câmara Técnica, NDVS e
CEREST. No dia 31 de outubro terá uma nova reunião. 6. Plano de Ação Regional
da Rede Cegonha - Informações sobre o Andamento do Plano. Ivanise informou
que este ponto foi solicitado pela Sra. Mariana Seabra, da Área Técnica da Saúde da
Mulher. Itaeci Brum, Coordenadora do GCRC, informou sobre a situação do Plano da
Rede Cegonha da Região Noroeste. Itaeci questionou que na última reunião do GCRC
apenas dois municípios compareceram: Itaocara e Porciúncula. Itaeci informou que
estamos passando por uma série de problemas no plano, um deles é o alto risco e o
risco habitual, que estamos sem referência para esses procedimentos, que estamos
buscando uma pactuação com o município de Campos dos Goytacazes. Itaeci
explicou que a região não tem uma referência hospitalar habilitada em alto risco, e
que a região precisa estatisticamente de 06 leitos e o Hospital Plantadores de Cana
Tem 08 leitos livres, que estamos tentando pactuar essa referência. Itaeci informou
que o Secretário Executivo da CIR-NO, Diogo Coimbra, foi na reunião do GCRC
para sanar algumas dúvidas a respeito do plano. 7. Situação dos Planos de
Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis. Bruno
informou que este ponto foi solicitado pela SVS, bem como em CIB e CIR anteriores.
Bruno explicou que se trata de informações sobre a situação de entrega dos PC de
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis na SES. 8. Comunicado
SES/AR/SECIRNO /2017 sobre Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES
e CIB. Bruno informou que esse comunicado contendo o andamento dos grupos
técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, será
enviado via e-mails aos membros da CIR, onde poderão ser feitos destaques, na
ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos. Compõe o
comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse regional.
9. Informes COSEMS. Ivanise informou que este ponto foi solicitado pelo Srº
D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D’Stefano informou sobre a
prorrogação da inscrição do PROASA, informou que a ferramenta de apoio a gestão
começa no dia 23 e encerra dia 30. D’Stefano falou sobre o curso da Vigilância
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Sanitária, falou das respostas relacionadas ao Plano Municipal de Saúde que alguns
municípios ainda não enviaram e informou que já enviou aos gestores e-mails com as
informações. Ivanise falou da importância do gestor ou técnico estar presente na
reunião quando solicitar pauta. Ivanise agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas.
Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste,
lavrei a presente Ata. Itaperuna, vinte e sete de outubro do ano de dois mil e
dezessetes.

