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 2018
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Ao décimo nono dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas,
no Rio de Janeiro /RJ, foi realizada a nona reunião ordinária do ano de dois mil e
dezoito da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos
seguintes membros: Carina Pacheco, Representante de Nível Central da SES/RJ;
Meirelane Rosa, Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra, Secretário
Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Ilcilaine Rocha
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Marcelo
Almeida (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira:
Humberto Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Camila
Louvain (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: D’Stefano Silva
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Gleice Feijó (Gestora);
Cristiane Barros Guterres (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Natividade: Marília Serrano (Gestora); 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); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Luciano
Brito (Suplente). Convidados: D’Stefano Silva (COSEMS), Uenes Corrêa (SMS de
Itaperuna), Solange Montes (Câmara Técnica de Cardoso Moreira), Marcelo de
Castro (SAECA), Jaqueline Azevedo (SAS/ SAECA); Carlos Guerra ( SMS de Bom
Jesus do Itabapoana), Paulo Sérgio ( SMS de Aperibé). A plenária contou com a
presença da representação da SES de doze Secretarias Municipais de Saúde, sendo
cinco Secretários de Saúde: Cardoso Moreira, Miracema, Natividade, Santo Antônio
de Pádua, São José de Ubá, e cinco Suplentes, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana,
Italva, Itaperuna e Varre-Sai. Ficou sem representação os municípios de: Cambuci,
Itaocara, Laje do Muriaé e Porciúncula. Carina Pacheco e Diogo Coimbra iniciaram a
reunião agradecendo a presença de todos e ao COSEMS, pelo espaço cedido para
realização da plenária. Foi solicitada a presença do Sr. Marcelo de Castro(SAECA) na
plenária para que o mesmo pudesse orientar aos gestores o que poderá ser feito em
relação à CLINEFRON, pois a região está sem representatividade em relação ao
tratamento/colocação da Fístula e para o tratamento de hemodiálise. Marcelo
informou que é preciso fazer um levantamento no número de pacientes que estão na
fila de espera, e questionou ver a possibilidade de o HSJA, em Itaperuna, abrir um 3º
turno para atendimento dessas pessoas, pois mesmo esse atendimento sendo noturno,
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haverá uma economia para os municípios, pois os mesmos não teriam necessidade de
deslocar os pacientes para outra região do estado. Os municípios ficaram de enviar a
relação de nomes. Foi colocada em questão outra dúvida da gestora do município de
Natividade, que falou sobre a questão das próteses de órteses que não estão sendo
atendidos pelo prestador, que é Campos dos Goytacazes, e que os mesmos alegaram
que não fazem mais esse procedimento e que a região está sem uma unidade para
realização do serviço. Marília sinalizou a possibilidade de encaminhar o serviço para
Niterói, havendo ainda à possibilidade de ser feito também em Nova Iguaçu, explicou
que com o fechamento dos serviços em Campos dos Goytacazes a região fica
desamparada, e que ainda estão aguardando a finalização da obra no município de
Porciúncula. D’Stefano informou que existe uma questão financeira para finalizar a
obra, porém a obra irá atender a região noroeste, já a região norte não sabemos.
Marcelo informou que está verificando a possibilidade de Niterói e Nova Iguaçu ser
referência para a região noroeste. Diogo expôs os seguintes pontos de pauta: I.
Pactuação: 1. Aprovação das Atas da 7º e 8º Reunião Ordinária da CIR
Noroeste realizada em Itaperuna. Diogo informou que as minutas das Atas já foram
disponibilizadas aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e
revisão de texto e Pactuação na 9ª Reunião Plenária CIR de 2018. Não havendo
objeções as atas foram pactuadas. 2. Pactuação da Matriz Regional de Educação
Permanente da Região Noroeste. Diogo informou que este ponto foi Solicitado por
Carina Pacheco, da Superintendência de Educação Permanente da SES/RJ. Diogo
apresentou a matriz das ações formatadas pela Região Noroeste para o ano de 2019,
falou que uma das ações é o Fortalecimento da Atenção na Saúde do Idoso e
Fortalecimento da Atenção Primária com foco na Saúde Mental, essas ações seriam
para Capacitar os técnicos dos municípios das regiões Norte e Noroeste. Diogo
informou que este recurso é para atender as duas regiões. Não havendo objeções a
matriz das ações foi pactuada. Diogo informou que já enviou a matriz das ações para
o Sr. Uenes Macedo (SMS de Itaperuna), para que seja colocado no planejamento de
gastos para o 2019, e que enviou também uma planilha contendo todo o material de
limpeza e de uso da CIR-NO e NDVS. Carina Pacheco solicitou que o município de
Itaperuna preste contas dos recursos alocados no município incluindo o da Educação
Permanente em Saúde. II. Informes: 1. Ofício GSMS 052/18 de Remanejamento de
PPI da SMS de Varre-Sai. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Luciano
Brito, Suplente da SMS de Varre-Sai. Luciano falou sobre os procedimentos de sua
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PPI que quer realocar para a SMS de Varre-Sai. Ofício GSMS nº98/2018, da SMS de
Varre-Sai sobre remanejamento de PPI, solicitando a retirada de exames de
Ressonância Magnética do município de Itaocara e realocando no município de
Itaperuna. Ofício GSMS nº 99/2018, da SMS de Varre-Sai sobre remanejamento de
PPI, solicitando a retirada de exames radiológicos do município de Porciúncula e
realocando no município de Varre-Sai. Ofício GSMS nº 100/2018, da SMS de VarreSai sobre remanejamento de PPI, solicitando a retirada de exames radiológicos e
laboratoriais do município de Bom Jesus do Itabapoana e realocando no município de
Varre-Sai. Ofício GSMS nº 101/2018, da SMS de Varre-Sai sobre remanejamento de
PPI, solicitando a retirada de exames laboratoriais do município de Natividade e
realocando no município de Varre-Sai. 2. Ofício GSMS n° 111/2018 de Atestado de
Conclusão de obra da Academia da Saúde. Diogo informou que este ponto foi
solicitado por Luciano Brito, Suplente da SMS de Varre-Sai. Luciano explicou sobre
o atestado de conclusão de obra da Academia da Saúde no município de Varre-Sai,
localizada no Parque Raposinha. 3. Recursos Estaduais: PAHI, Assistência
Farmacêutica e Sala de Estabilização Diogo informou que este ponto foi solicitado
pelos Secretários de Saúde da região. Diogo explicou que este ponto foi uma
solicitação dos SMS na última reunião da CIR, pois os mesmos querem saber como
anda a prestação de contas dos recursos estaduais findando esta etapa do atual
governo. O COSEMS também protocolou uma carta sobre essas dúvidas no Gabinete
do Secretário de Estado de Saúde. Tendo a resposta, todos serão informados. 4. Uso
de Testes Rápidos. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Mário Sérgio,
da SVS/SES. Diogo explicou que a SVS quer saber dos municípios se o uso dos testes
rápidos de dengue, Zika e Chikungunya estão favorecendo o diagnóstico precoce
dessas doenças e auxiliando no processo de triagem, para a devida implementação das
condutas clínicas estabelecidas nos protocolos para essas doenças. Diogo informou
que alguns municípios têm reclamado da qualidade dos testes, mas apenas dois
municípios se manifestaram oficialmente. Sendo assim, solicitamos que a SVS SESRJ
seja informada oficialmente sobre quaisquer ocorrências referentes aos testes, para
subsidiar pedido de explicações ao MS. Luciano informou que o município de VarreSai não esta fazendo, pois o teste esta dando um falso negativo e um falso positivo,
não apenas Varre-Sai relatou esse problema, mas também os municípios de
Porciúncula e Santo Antônio de Pádua. Diogo explicou para os municípios envie a
SVS os problemas ocorridos para que eles comuniquem ao Ministério da Saúde. 5.
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Planejamento Regional Integrado - Seminário de Planejamento Regional
Integrado e cronograma. Diogo informou que está sendo realizado o processo de
revisão com contribuições dos representantes de nível central da SES e apoiadores
regionais do COSEMS. Atualização do cronograma: CIB de setembro – repactuação
do cronograma - Seminário em 2 etapas, setembro e outubro, com debate conceitual
Dia 19/9 – Planejamento regional da rede de atenção à saúde
Dia 18/10 – Governança regional- CIR de outubro – ampliada – devolução do
material e revisão, Seminário início de novembro – apresentação dos diagnósticos
regionais e definição de prioridades, CIR de novembro – pactuar os diagnósticos
regionais e as prioridades, CIB de dezembro – pactuar os diagnósticos regionais e
prioridades e o documento final. 5. 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 sobre o dia D de vacina contra a poliomielite e o sarampo, falou
sobre o cenário de risco da Saúde do Trabalhador, que 9 municípios já fizeram, e que
as informações já foram enviadas por e-mail. D´Stefano falou sobre as questões do
agrotóxico, que o Ministério Público está cobrando como foi utilizado esse recurso.
D´Stefano falou sobre os questionários que precisam ser respondidos, que já enviou o
link com a descrição de população em vulnerabilidade e Saúde da Mulher. Diogo e
Carina agradeceram a presença de todos e encerraram a reunião. Nada mais havendo a
tratar, foi declarada encerrada a plenária às dez horas. Para constar, eu, Bruno Santos,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Rio de
Janeiro, dezenove de setembro do ano de dois mil e dezoito.

