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Ao décimo quinto dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas,
em Itaperuna /RJ, foi realizada a oitava 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: Daniel Silva (Suplente);
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); Solange Monteiro(CT);
Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Cátia Andrade (Gestora); Janaína
Marra Leite (CT); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Oliver Trajano
(Gestor), D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do
Muriaé: Leonardo Pedrosa (Gestor); Maria Beatriz Silva (Suplente), Eloísa Simão
(CT); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Cristiane Barros Guterres
(Suplente); Bruno Leal (CT); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade:
Adriana Gentil (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula:
Marcelo Menin (Gestor), Marco Avelar ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Sto. Antônio de Pádua: Germano Cardoso (Gestor), Evaléria Jobim (Suplente);
Priscila Reder (CT); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo
Poeys (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael Fabbri
(Gestor); Luciano Brito (Suplente). Convidados: D’Stefano Silva (COSEMS); Luiz
Vinícius (Central de Regulação), Itaeci Brum (Coord. Rede Cegonha), Uenes Corrêa
(SMS de Itaperuna). A plenária contou com a presença da representação da SES de
doze Secretarias Municipais de Saúde, sendo dez Secretários de Saúde: Aperibé,
Cambuci, Cardoso Moreira, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula, Santo
Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre- Sai e dois Suplentes, Miracema e
Natividade. Ficou sem representação os municípios de: Bom Jesus do Itabapoana,
Italva. Carina Pacheco e Diogo Coimbra iniciaram a reunião agradecendo a presença
de todos. Diogo apresentou aos presentes o novo SMS de Itaperuna, Sr. Oliver
Trajano. Diogo expôs os seguintes pontos de pauta: Apresentação: 1. 1. Fluxo de
Emendas: Diogo explicou que para as SMS encaminham diretamente às áreas técnicas
da SES, via ofício, as solicitações de emendas parlamentares, contendo espelho de
proposta e demais documentos necessários para apreciação do pleito. Os ofícios das
solicitações das emendas deverão ser separados por área técnica, a saber: SAB,
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SAECA, CURGE ou outras áreas. Esse procedimento facilita o período de tramitação
e tem a finalidade de que haja tempo hábil para que a solicitação de emenda possa
integrar a pauta da CIB. As SMS enviam somente a cópia do ofício para as SE/CIR,
que deverá colocar o assunto como informe na CIR e arquivar a cópia do ofício. Não
é necessário que a SMS aguarde a data da CIR para encaminhar a documentação para
a SES. O informe poderá ser feito em CIR posterior. 2. Habilitações e fluxos de
documentos: Diogo explicou que após serem apreciados e pactuados nas CIR, as
SE/CIR deverão enviar via e-mail, cópia digitalizada dos documentos para a AR –
nível central, que serão encaminhados às respectivas áreas técnicas para avaliação.
Esse procedimento tem o objetivo de atender os prazos de inserção na pauta na CIB.
Cabe destacar a necessidade de informar nos documentos o número do processo, se
houver. Os documentos originais, em meio físico, deverão ser entregues na sala da
AR, na SES, assim que os secretários executivos vierem à Secretaria. Diogo informou
que é importante estar atento para essa entrega, pois os documentos em meio físico
precisam integrar o processo para dar validade ao pleito. 3. Remanejamento de PPI.
Diogo explicou que os documentos referentes às solicitações de remanejamento de
PPI deverão ser entregues a SE/CIR, para serem apreciados pela CT. Após a análise
da documentação e emissão de parecer pela CT, entrará na pauta da CIR, a título de
informe. Diogo falou que a SE/CIR enviará os documentos em cópia digitalizada à
AR – nível central, que encaminhará ao e-mail PPI da SAECA. A SAECA emitirá
parecer e enviará para a AR, que retornará para SE/CIR. Diogo explicou que quando o
parecer for favorável, entrará na pauta da CIR como item de pactuação. No caso de
ser desfavorável, entrará na pauta da CIR como informe. Diogo falou que após
pactuação na CIR, a deliberação e os documentos serão enviados à AR, via e-mail,
que encaminhará à SAECA, para que a Superintendência insira na pauta da CIB. Esse
procedimento tem o objetivo de atender os prazos de inserção na pauta da CIB. 4.
Indicadores do Pacto – FormSUS. Diogo informou que todos os gestores já estão
cientes. 5. Pedidos de pauta e documentação. Diogo explicou que para os pedidos
de pauta, deverão ser enviados por e-mail com tudo explicado e scaneado e já
encaminhado para área técnica especifica. D’Stefano informou que saiu a habilitação
do laboratório CIPA, porém falta a portaria. D’Stefano explicou que é preciso se
reunir para rever a questão da PPI dos municípios. II. Pactuação: 1. Aprovação da
Ata da 7º 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 8ª Reunião Plenária
CIR de 2018. Humberto Dias Chaves, gestor do município de Cardoso Moreira,
questionou um ponto do informe da ata, ao se tratar dos Problemas com a
CLINEFRON. Humberto diz não ter ficado satisfeito com o que foi relatado sobre
esse ponto. O mesmo enviará seu questionamento por e-mail a essa secretaria para
inserir na ata, diante dessa solicitação a ata não foi pactuado. 2. Minuta de
Deliberação que pactuará, em nível regional, as metas para o processo de
pactuação dos indicadores para o ano de 2018. Diogo explicou que este ponto foi
solicitado pela Área Técnica do Planejamento da SES/RJ. Carina explicou que se trata
de pactuar entre os gestores da região Noroeste, o compromisso de pactuar as metas
dos 22 indicadores 2018, correspondentes a pactuação nacional, e dos 11 indicadores
de monitoramento pactuados em CIB, com formalização do processo de pactuação
mediante registro e validação no Sistema Oficial do Ministério da Saúde para
posterior homologação pela SES-RJ e registro no FORM-SUS. O item foi pactuado.
3. Leitos de Gestação de Alto Risco (GAR) no Hospital São José do Avaí,
localizado em Itaperuna/RJ. Diogo explicou que este ponto foi solicitado por Itaeci
Ruas, Coordenadora da Rede Cegonha da Região Noroeste e por Mariana Seabra, do
PAIMSCA/SES. Itaeci explicou que é necessário pactuar 10 leitos para que componha
o Plano da Rede Cegonha da região Noroeste. A necessidade de leitos é baseada nos
parâmetros das portarias que regulamentam a rede cegonha. O plano sendo aprovado,
o Ministério poderá custear a totalidade dos leitos indicados como necessários, à
exceção dos de risco habitual, que só são custeados via Centro de Parto Normal. Itaeci
explicou que o hospital poderia habilitar mais 2 leitos obstetrícios e receber incentivo
por 10 leitos de GAR. Em habilitando o GAR, o hospital poderá pedir custeio de Casa
da Gestante Bebê e Puérpera. 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. Este
ponto foi deixado em pauta a pedido do município para saber se Carina trouxe alguma
resposta do Marcelo, da SAECA. Carina informou que o Marcelo, da SAECA disse
não ter recebido o documento de Natividade a tempo, nem por e-mail e nem físico.
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Adriana, Suplente do município informou que irá solicitar uma resposta por escrito a
respeito da falha da proposta. Adriana solicitou que este ponto permaneça em pauta
até que essa questão seja resolvida. Foi descredenciado o serviço do município de
Campos dos Goytacazes, estamos sem referencia para o serviço. D’Stefano falou que
isso tem sido uma discussão na região norte também. O prestador não que fazer esse
serviço, portanto recebe por ele. Luciano Brito, suplente da SMS de Varre-Sai,
sugeriu que volte o valor para o teto do município já que não se tem uma referencia.
Luciano informou que tentou varias vezes contato com o município de Campos dos
Goytacazes, e nunca foi respondido. D’Stefano falou que é preciso aguardar uma
resposta da SAECA, em relação a questão de Natividade. Adriana propôs que a CIR
faça um oficio informando que a região não tem prestador para o serviço, portanto
esse dinheiro deverá voltar para os municípios. Carina ficou de verificar se é possível
ser feito isso, um oficio coletivo de toda região. Marcelo Menin, gestor do município
de Porciúncula não está de acordo com o que foi proposto. Marcelo informou que a
obra do SER de Porciúncula está em andamento, porém devagar. Marcelo explicou
que na época em que foi feito o projeto, não contemplou muros, escoamento de agua,
sistemas elétricos e outros. Estamos sem previsão de concluir a obra, o que falta fazer
será com recurso próprio. D’Stefano falou que o SER de Porciúncula esta sendo feito
para atender toda a região Noroeste. 2. Solicitação de discussão e posterior
pactuação de troca de PPI: órteses e próteses de locomoção. Diogo explicou que
esse ponto foi solicitado por Adriana Gentil, Suplente da SMS de Natividade. Adriana
explicou aos secretários presentes a necessidade de discutir e posteriormente
pactuarem, a troca de PPI referente a órteses e próteses de locomoção, uma vez que a
técnica informou que há uma negativa de atendimento por parte do município de
Campos dos Goytacazes, conforme citado anteriormente. 3. Resposta do Controle e
Avaliação da SMS de Itaperuna referente às solicitações de medicação feita pelo
Hospital São José do Avaí aos pacientes que já estão realizando o tratamento
oncológico. Diogo explicou que este ponto foi solicitado por Janaína Leite, Suplente
da SMS do município e pelos SMS da região Noroeste. Diogo informou que este
ponto já havia sido debatido nas duas últimas reuniões da CIR, e D´Stefano informou
que foi aberta uma inspeção na SMS de Itaperuna para saber o que tem acontecido
com este problema recorrente no HSJA, em Itaperuna. D’Stefano falou que o processo
chegou no núcleo e já foi encaminhado para o HSJA, mas ainda não tivemos uma
resposta. O que foi falado informalmente é que a médica havia sido afastada. Diogo
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informou que caso isso volte a acontecer o ponto poderá voltar a pauta. 4. Problemas
com a CLINEFRON, do município de Santo Antônio de Pádua - por falta de um
cirurgião vascular. Diogo explicou que este ponto foi solicitado pelos Secretários
de Saúde da região Noroeste, devido a explicação dada pelo Dr. Jair, diretor da
Clinefron, em Santo Antônio de Pádua na última CIR realizada dia 01/08, não tem na
região um cirurgião vascular que aceite receber o valor SUS para realizar os
procedimentos derivados da hemodiálise, na região noroeste. Diogo enviará um ofício
à SAECA para saber o que será feito para sanar este problema, e que este ponto
permanecesse na pauta até a resposta deste caso. 5. Demora na entrega dos
resultados de Exames de Papanicolau. Digo explicou que este ponto foi solicitado
por Marcelo Menim. Marcelo explicou que a Coordenadora do Programa Saúde da
Mulher do município de Porciúncula solicitou esta pauta para reclamar sobre a
demora na entrega dos resultados dos exames de Papanicolau enviados à Fundação
Benedito Pereira Nunes, em Campos dos Goytacazes, isso prejudica o tratamento dos
pacientes. Marco Avelar informou que muitos usuários estão solicitando o a coleta de
material e pagando um laboratório particular para fazer o exame preventivo, com
receio na demora dos resultados. Luciano perguntou se pode ser feito a transferência
do citopatológico da região. Uenes informou que o município de Itaperuna aceitou
realizar os exames no CIPA. 6. Realização de Oficinas de Planejamento com o
restante do recurso do PlanejaSUS alocado em Natividade. Diogo explicou que
este ponto foi solicitado pela CIR Noroeste. Diogo informou sobre o saldo do recurso
alocado em Natividade, no valor de R$ 27.588,00 e falou que podem ser realizadas
Oficinas com este recurso. 7. Pendência de envio da documentação por parte dos
Conselhos Municipais de Saúde. Diogo explicou que esse ponto foi solicitado pela
CIR Noroeste. Diogo informou que faltam enviar os documentos dos Conselhos
Municipais de Saúde os municípios de Itaperuna, Laje do Muriaé e Natividade.
Humberto Chaves informou que a Conferencia está marcada de janeiro a março de
2019. 8. Capacitação do Projeto de Pré-Natal da Região Noroeste, Diogo
informou que esse ponto foi solicitado pela CIR Noroeste. Diogo informou que os
técnicos do GC da Rede Cegonha, estão questionando a SMS de Itaperuna como anda
a finalização da organização da Capacitação na SMS do município. D’Stefano falou
que irá passar na Câmara. 9. Plano de Ação Regional da Rede Cegonha Informações sobre o Andamento do Plano (RC). Diogo explicou que esse ponto foi
solicitado pela Sra. Mariana Seabra, da Área Técnica da Saúde da Mulher. Itaeci
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Ruas, Coordenadora do GC da Rede Cegonha da região informou sobre a situação do
Plano da Rede Cegonha da Região Noroeste. E preciso rever as referências e o risco
habitual e ainda confirmar o diagnóstico essas são algumas pendências do plano. 10.
Inclusão de Pauta – Emenda Parlamentar SMS de Natividade. Incremento
Temporário PAB nº 36000.2066972/01-800 no valor de R$ 100.000,00. 11. Inclusão
de Pauta - Solicitação de transporte para a SMS de Itaperuna. Diogo informou
que foi solicitado à SMS de Itaperuna um carro para levar a Coordenadora da CIES à
reunião no Rio de Janeiro, dia 22 de agosto. Diogo informou que temos recursos
parados, precisamos fazer a CIES funcionar, estamos trabalhando em cima da matriz
que foi proposta pela região. Diogo explicou que é preciso utilizar esse recurso, caso
contrário terá que devolver. 12. Inclusão de Pauta – Questão da UNACON. Diogo
informou que esse ponto será explicado pelo Dr. Luiz Vinícius (Central de
Regulação). Luiz Vinícius apresentou uma carta esclarecendo os fatos que ocorreram
na instituição referentes a orientação de alguns pacientes em tratamento pela
UNACON, para solicitação de medicamentos diretamente na SMS de Itaocara.
Cumpre ressaltar que o serviço de Oncologia do Hospital oferece assistência geral,
especializada e integral ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico, estadiamento
e tratamento da doença. Dessa forma, o presidente da instituição aguarda o
entendimento dos fatos e a manifestação do Diretor Técnico, e propõe como solução
uma reunião interna no Serviço de Oncologia para esclarecer e ajustar essa etapa do
tratamento ao paciente. 13. Inclusão de Pauta - Posição da SMS de Bom Jesus em
relação aos leitos de Saúde Mental. Diogo explicou que este ponto foi solicitado
pela coordenadora do GC de Saúde Mental, Enfermeira Ana Soares. Diogo informou
que a SMS de Bom Jesus do Itabapoana está discutindo essa questão, e é de interesse
em manter os leitos. 14.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,
D´Stefano falou sobre o QUALIFAR, tem que dá sequência ao ciclo 2108, nova
portaria. D´Stefano falou sobre o PQAVS, a região ficou abaixo dos indicadores,
D´Stefano falou sobre a Nota Técnica portaria nº3992, recurso financeiro custeio e
investimento e falou também da portaria nº 2.366. Diogo e Carina 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
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Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, quinze de
agosto do ano de dois mil e dezoito.

