Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2018
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Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, em
Itaperuna /RJ, foi realizada a sétima reunião ordinária do ano de dois mil e dezoito da
Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes
membros: Meirelane Rosa, Suplente Nível Central; Diogo Coimbra, Secretário
Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Daniel Silva (Gestor);
Ilcilaine Rocha (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Agnaldo
Mello (Gestor); Maria Sebastiana Bastos (Suplente);Secretaria Municipal de Saúde
de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde
de Itaocara: Cátia Andrade (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de
Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do
Muriaé: Maria Beatriz Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Miracema: Cristiane Barros Guterres (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Natividade: Juliano França (Gestor); Adriana Gentil (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Germano Cardoso (Gestor),
Evaléria Jobim (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá:
Marcelo Poeys (Gestor); Marinete Amorim (Suplente); Secretaria Municipal de
Saúde de Varre-Sai: Luciano Brito (Suplente). Convidados: Luiz Vinícius (Central
de Regulação), Itaeci Brum (Coord. Rede Cegonha), Uenes Corrêa (SMS de
Itaperuna), Ludmila Magalhães (SMS de Itaocara), Paulo Sérgio Bairral (SMS de
Aperibé). A plenária contou com a presença da representação da SES de onze
Secretarias Municipais de Saúde, sendo sete Secretários de Saúde: Aperibé, Cambuci,
Cardoso Moreira, Itaocara, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e
quatro Suplentes, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema e Varre Sai. Ficou sem
representação os municípios de: Bom Jesus do Itabapoana, Italva e Porciúncula.
Meirelane Rosa e Diogo Coimbra iniciaram a reunião agradecendo a presença de
todos. Diogo apresentou aos secretários presentes o novo SMS de Aperibé, Sr. Daniel
Silva Banca e expôs os seguintes pontos de pauta: Apresentação: 1. Cronograma de
Atividades do Planejamento Regional Integrado - Ciclo 2018/2020. Diogo
informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Meirelane
Rosa, Suplente de Nível Central da SES/RJ, explicou sobre o cronograma das
atividades referentes ao Planejamento Regional. II. Pactuação: 1. Aprovação da
Ata da 6º Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em Itaperuna. Diogo
informou que a minuta da Ata já foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-
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mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 7ª Reunião Plenária
CIR de 2018. Não havendo objeções a ata foi pactuada. 2. Proposta n° 53113
referente à Equipes de Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde
Mental. Diogo informou que este ponto foi uma solicitação feita por Gleice Feijó,
Secretária Municipal de Saúde do município. Gleice informou que esta foi uma
solicitação da área técnica de saúde mental de Miracema para que se pactue a
proposta nº53113 inserida no SAIPS referente às Equipes de Multiprofissionais de
Atenção Especializada em Saúde Mental. Gleice explicou que a portaria traz um
incentivo para formação de equipes multidisciplinares a atenção especializada da
Saúde Mental. Não houve objeções, e o ponto foi pactuado. 3. Proposta nº 51953
referente à Equipes de Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde
Mental. Diogo informou que este ponto foi uma solicitação feita por Janaína Leite,
Suplente da SMS do município. Janaína informou que esta foi uma solicitação da área
técnica de saúde mental de Itaocara para que se pactue a proposta nº51953 inserida no
SAIPS referente às Equipes de Multiprofissionais de Atenção Especializada em Saúde
Mental. Não houve objeções, e o ponto foi pactuado. III. Informes: 1. Resposta da
Representante de Nível Central referente ao Plano Operativo anual da rede de
cuidados a pessoa com deficiência intelectual e múltipla para a SMS de
Natividade. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Adriana Gentil,
Suplente da SMS de Natividade. Adriana explicou aos secretários presentes à
necessidade de futura pactuação do Plano Operativo anual da rede de cuidados a
pessoa com deficiência intelectual e múltipla para o município de Natividade. Diogo
lembrou que Natividade enviou um email à Saeca dentro do prazo solicitado e que o
município não teve a resposta da Saeca. O prazo findou e o município não foi
atendido, e que por isso, agora, o município precisa de uma resposta comprovada
sobre essa questão por escrito da Saeca. Meirelane ficou de verificar novamente este
ponto na SAECA. O ponto permanecerá em pauta até que a SAECA envie uma
resposta. O representante da SMS de Itaperuna, o Sr. Uenes Corrêa informou que a
UERJ, possui um núcleo especializado que capacita equipes municipais para
atendimentos na deficiência intelectual, inclusive autismo. 2. 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 informou que o
HSJA continua solicitando medicação de paciente que já faz tratamento em oncologia.
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D’Stefano falou que foi que foi encaminhado a reclamação ao HSJA, e que o Núcleo
de Controle, Avaliação e Auditoria da SMS de Itaperuna está verificando esta
reclamação. Por esse motivo e por haver outras reclamações, foi solicitado pelos
secretários que este ponto permaneça em pauta até ter esclarecimentos. 3. Ofício
SMS/SAP 007 - Problemas com a CLINEFRON, do município de Santo Antônio
de Pádua. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Germano Lopes, SMS do
município de Santo Antônio de Pádua. Germano convidou para estar presente o Dr.
Jair Baptista Miguel, Diretor da CLINEFRON, em Santo Antônio de Pádua. Dr. Jair
informou que as fístulas eram feitas pelo cirurgião vascular de Pádua, que neste
momento não está mais apto para realizar esse trabalho, que não aceita mais receber o
valor SUS cobrado para essa realização. Dr. Jair falou que não há outro na região, que
não acha, e por esse motivo conseguiu um no município de Barra Mansa, que
resolveria essa questão temporariamente. Dr. Jair informou que os médicos vasculares
próximos não aceitam operar pela tabela SUS, é preciso arrumar um prestador que
faça esse serviço. O município de Miracema informou que foi preciso deslocar uma
ambulância UTI com toda equipe por 36hs até o município de Barra Mansa, e que
isso gera um custo grande ao município. Dr. Luiz Vinícius informou que a diretoria
do setor de vascular do HSJA não tem interesse em assumir essa questão da fistula só se pegar todo o tratamento e nem os municípios da região. Diogo informou que
esta questão será oficializada e enviada para SAECA. O ponto permanecerá em pauta
até que se tenha uma solução. 4. Propostas de Emendas Parlamentares da SMS de
Itaocara. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Janaína Leite, Suplente da
SMS de Itaocara. Janaína informou as propostas relacionadas: Incremento Temporário
do Componente de Custeio do MAC n° da proposta 36000.2084652 /01-800 (R$
450.000,00) e Aquisição de Equipamento/Material Permanente n° da
proposta 14999.4900001/18-001 (R$ 300.000,00).
5. Propostas de Emendas
Parlamentares da SMS de São José de Ubá. Diogo informou que este ponto foi
solicitado por Marcelo Poeys, SMS do município. Marcelo informou as propostas
relacionadas: Proposta nº 36000.1471312/01-700 – Incremento PAB – Valor: R$ 100.000,00
- Proposta nº 12598.7120001/17-002 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente –
Valor: R$ 135.000,00 - Proposta nº 36000.2070652/01-800 – Incremento MAC – Valor:
341.754,00 - Proposta nº 12598.712000/1180-04 – Aquisição de Equipamento e Material
Permanente – Valor: R$ 149.960,00. 6. Estudo de aumento de teto financeiro. Diogo
informou que este ponto foi solicitado por Ilcilane Rocha, Suplente da SMS de
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Aperibé. Ilcilane explicou a necessidade de aumento de teto financeiro, informou que
já teve um início de conversa com a Saeca e entregou na CIR os documentos
solicitados pela mesma. 7. Posição da SMS de Bom Jesus em relação aos leitos de
Saúde Mental. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela coordenadora do
GC de Saúde Mental, Enfermeira Ana Soares. Ana solicitou uma resposta da SMS de
Bom Jesus do Itabapoana em relação aos leitos de Saúde Mental que seriam
referenciados. D’Stefano Silva informou que a SMS de Bom Jesus do Itabapoana está
em reunião com o hospital local neste momento da reunião da CIR por não ter
resolvido essa questão dos leitos, sendo que a SMS de Bom Jesus do Itabapoana tem
leitos de Saúde Mental no hospital. O serviço de saúde metal do município precisa
atender o usuário e não tem leito, pois o mesmo está sendo ocupado por outros
usuários que não são da saúde mental. D’Stefano informou que tem uma demanda do
Ministério Público sobre precariedade dos leitos de Saúde Mental, o município e o
hospital estão em reunião para resolver essa questão. Ana informou que o hospital
possui 10 leitos e para manter esses leitos é preciso um quantitativo populacional,
falado da portaria nº145, sobre habilitação de leitos. O município que não tem leito
contemplado pela portaria iria utilizar esses leitos de Bom Jesus do Itabapoana. Ana
falou que a posição do GC Saúde Mental é de cobrar essa posição de Bom Jesus do
Itabapoana, porque enquanto essa situação não é resolvida, os municípios estão
pagando por internação em clínicas particulares. Ana convidou a todos os presentes
para o Fórum regional de Saúde Mental da Região Noroeste, que acontecerá em
Itaperuna no dia 23 de agosto às 13h00min na faculdade Redentor. Diogo informou
que o item permanecerá na pauta para a CIR de Agosto aguardando uma resposta do
município de Bom Jesus do Itabapoana. 8. Macrorregiões. Diogo informou que este
ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Foi apresentado por Meirelane
Rosa, Suplente de Nível Central da SES/RJ. Meirelane explicou a questão das
macrorregiões, que já foi apresentada no I Seminário de Planejamento da Região
Noroeste, ocorrido no Hotel Caiçara, em Itaperuna, nos dias 19 e 20 de Junho. 9.
Processo de Elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde
2019-2022. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Carina Pacheco, da
Superintendência de Educação em Saúde da SES e explicou trata-se de discutir e
planejar regionalmente as etapas de construção do Plano e Matriz Modelo a ser
preenchida pelos membros das CIES regionais. Diogo apresentou a matriz regional
aos gestores presentes e falou sobre a diretriz que é de Implementar ações de
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fortalecimento da Atenção Primária voltado aos profissionais de ESF para o ano de
2019, e que a região depende da SMS de Itaperuna para a execução destas ações.
Diogo lembrou que os recursos estão em sua maioria alocados em Itaperuna, e que
temos um recurso alocado em Natividade. 10. Capacitação do Projeto de Pré-Natal
da Região Noroeste. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela CIR
Noroeste. Itaeci Brum, coordenadora do GC da Rede Cegonha, informou que o
projeto ainda não foi apresentado na Câmara Municipal de Itaperuna, isto porque o
planejamento do município não o havia colocado como um ponto a ser executado
como parte dos gastos da SMS para este ano, e que por este motivo, farão um adendo.
D´Stefano informou que acredita que terá a resposta desta reunião da Câmara em
setembro. 11. Inclusão de Pauta – SMS de Santo Antônio de Pádua, Serviço de
Hemorrede. Diogo informou que este ponto e uma inclusão de Santo Antônio de
Pádua. Trata-se de coleta de sangue de doador e distribuição de sangue. Importante
solicitar, de acordo com o explicado pela Dra. Sônia Barros, da área técnica da SES,
que trata-se de termos apoio na captação de doadores por ocasião de funcionamento, e
quando o serviço estiver apto a funcionar, a área técnica da HEMORIO encaminhará
para SAS/SAECA a proposta de referência e contra referência para ser pactuada em
CIR e CIB. 11. Informes COSEMS. Diogo informou que este ponto será exposto
pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano informou
que as portarias dos períodos já foram encaminhadas para todos por e-mail, falou da
pactuação dos indicadores até agosto. Itaeci Brum coordenadora do GC da Rede
Cegonha, falou sobre a análise preliminar do Ministério da Saúde, e que é preciso
rever as nossas referências de risco habitual, que cada unidade tem que ter uma equipe
de plantão 7 dias, 24hs por dia, e que é preciso descentralizar o pré-natal nas UBS.
Itaeci falou dos indicadores prioritários, e informou que os municípios de Miracema
de Santo Antônio de Pádua já receberam recurso da Rede Cegonha. Diogo e
Meirelane agradeceram a presença de todos e encerraram 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, primeiro de agosto do ano de dois mil e dezoito.

