Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2018
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Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas,
em Itaperuna /RJ no Hotel Caiçara, foi realizada a sexta reunião ordinária do ano de
dois mil e dezoito da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a
presença dos seguintes membros: Carina Pacheco, Nível Central; Diogo Coimbra,
Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria
Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Niuton
Borges (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto
Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Camila Louvaim
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Janaína Marra (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Gleice Feijó (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Natividade: Adriana Gentil (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Porciúncula: Marcelo Menim ( Gestor); Secretaria
Municipal de Saúde de Sto. Antônio de Pádua: Germano Cardoso (Gestor),
Evaléria Jobim (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá:
Marcelo Poeys (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael
Fabbri Ramos (Gestor); Luciano Brito (Suplente). Convidados: Luiz Vinícius (Central
de Regulação), Itaeci Brum (Coord. Rede Cegonha). A plenária contou com a
presença da representação da SES de onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo
sete Secretários de Saúde: Aperibé, Cardoso Moreira, Miracema, Porciúncula, Santo
Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai e quatro Suplentes, Italva, Itaocara,
Itaperuna e Natividade. Ficou sem representação os municípios de: Bom Jesus do
Itabapoana, Cambuci e Laje do Muriaé. Carina Pacheco e Diogo Coimbra iniciaram a
reunião agradecendo a presença de todos. Diogo expôs os seguintes pontos de pauta:
I. Pactuação: Aprovação das Atas da 4° e 5º Reuniões Ordinárias da CIR
Noroeste realizada em Itaperuna. Diogo informou que as minutas das Atas já foi
disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e
revisão de texto e Pactuação na 6ª Reunião Plenária CIR de 2018. Não havendo
objeções, as atas foram pactuadas. II. Informes: 1. CTO. Diogo informou que este
ponto foi solicitado por Humberto Chaves, Secretário de Saúde do Município.
Humberto questionou sobre as cirurgias de catarata e pterígio que estão sendo
desmarcadas pelo hospital (HSJA), mesmo com os pacientes tendo o risco cirúrgico.
O Dr. Luiz Vinícius (Central de Regulação) explicou que ocorreu um defeito na
máquina que faz o preparo para esse tipo de cirurgia, mas que o HSJA já está
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providenciando uma explicação aos municípios sobre o serviço prestado e mostrou a
tabela de quantitativo de procedimentos aos municípios presentes. 2. Plano
Operativo anual da rede de cuidados a pessoa com deficiência intelectual e
múltipla. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Adriana Gentil, Suplente
da SMS de Natividade. Marília Serrano, que estava representando o município nesta
reunião a pedido do SMS do município, Juliano França, explicou que foi feito um
pleito junto a SAECA para passar na CIB de maio, solicitando ponto de pauta e que
não tiveram a resposta da SAECA. Explicou que foi enviado o plano e tentaram ligar
várias vezes para o Marcelo da SAECA, porém sem sucesso, explicou que o prazo foi
adiado, que ele solicitou que fosse enviado para o e-mail pessoal dele, e que porém
não tiveram resposta até a data da reunião, considerando que tinham até o dia 13 de
junho e pela CIB ter sido adiado, o município teria tempo de passar essa ação na
reunião. Marília informou que a APAE já faz esses procedimentos, que são 105
crianças com deficiência intelectual e múltipla que são atendidas. Diante do prazo e
pela não confirmação pela SAECA da questão do recebimento do email, que foi
enviado por parte da SMS de Natividade (comprovam com email enviado e na data
correta de recebimento), a SMS do município então quer saber se ainda existe a
possibilidade de ser feito esse pleito, já que a APAE atende todas essas crianças. O
município de Natividade solicitou uma resposta sobre o Plano Operativo anual da rede
de cuidados a pessoa com deficiência intelectual e múltipla para o município e foi
decidido então que a Carina Pacheco, Representante de Nível Central da SES,
procurasse saber o que aconteceu com essa questão da SMS de Natividade e trouxesse
uma resposta da SAECA para a reunião da CIR de Julho. 3. CTO - Cirurgias de
Cataratas. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Ilcilaine Rocha, da CT
da SMS de Aperibé. Ilcilaine quer saber o motivo da diminuição do quantitativo das
cirurgias de cataratas no ano de 2018 com o município de Aperibé. O Dr. Luiz
Vinícius (Central de Regulação) explicou que o único prestador da região teve nos
últimos 60 dias, um problema técnico e teve que suspender por durante esse período
os serviços, porém o prestador já está solucionando os problemas. 4. Solicitação de
medicação feita pelo Hospital São José do Avaí aos pacientes que já estão
realizando o tratamento oncológico. Diogo informou que este ponto foi solicitado
por Janaína Leite, Suplente da SMS do município de Itaocara. Janaína explicou que a
Drª Lígia, do HSJA, continua solicitando medicação de paciente que já faz tratamento
em oncologia, o que é ilegal. Dr. Luiz Vinícius solicitou que envie o acontecido por e-
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mail, relatando essa reclamação, pois a médica já havia sido autuada uma vez pelo
HSJA pelo mesmo problema, que a Central de Regulação iria fazer um novo relato
oficial, pois essa médica não está seguindo o que foi pleiteado no check list do serviço
de Oncologia do HSJA. O município de Varre-Sai, Aperibé, Itaocara, Santo Antônio
de Pádua e Miracema informaram que estão passando pelo mesmo problema. 5.
Problemas com a CLINEFRON, do município de Santo Antônio de Pádua. Diogo
informou que este ponto foi solicitado por Bruno Leal, da CT da SMS de Miracema.
Bruno explicou que o prestador de referência em serviço de hemodiálise do município
de Miracema, pactuado por PPI, é a CLINEFRON, em Santo Antônio de Pádua. O
referido prestador também faz o procedimento de inserção de fístula, necessário para
o tratamento em hemodiálise. Porém, há algum tempo, os usuários estão
sendo encaminhados para inserção da fístula no município de Barra Mansa, o que
dificulta o acesso dos pacientes, onera ainda mais a administração pública com o
transporte, causa transtornos aos usuários debilitados devido ao maior deslocamento,
entre outros problemas. Desta forma, solicita que o procedimento de inserção de
fístula retorne a sede do prestador a fim de que os problemas enfrentados pela
administração sejam sanados. Os municípios de Itaocara e Aperibé, informaram estar
passando pelo mesmo problema. O município de Santo Antônio de Pádua informou
ter passado por isso, porém o problema já foi solucionado. Dr. Luiz Vinícius explicou
que quando o serviço é pactuado, o mesmo deverá ser feito com o prestador, que o
HSJA não irá atender pacientes de outro serviço pactuado, o erro foi pactuar um
serviço que não é feito por completo. Diogo informou que este ponto voltará na
próxima pauta, para que o SMS de Santo Antônio de Pádua solicite uma explicação
da clínica em relação ao que foi exposto e foi decidido que os municípios que estão
tendo problemas enviem para Pádua um email com todas essas reclamações
explicitadas. 6. Informes COSEMS. Diogo informou que este ponto será exposto
pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano falou que a
reunião entre a SMS de Itaperuna, HSJA e coordenação do GT RUE, foi muito
produtiva com um OK, da administração do HSJA para a rede. Agora é preciso se
reunir com a administração dos hospitais de Santo Antônio de Pádua e Bom Jesus do
Itabapoana. D´Stefano falou sobre a mostra Brasil, que o prazo vai até dia 20 de junho
para encaminhar as experiências exitosas dos municípios. D´Stefano informou que as
portarias dos períodos já foram encaminhadas para todos por e-mail. Diogo e Carina
agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a tratar,

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2018
103
104
105

foi declarada encerrada a plenária às dezoito horas. Para constar, eu, Bruno Santos,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna,
dezenove de junho do ano de dois mil e dezoito.

