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Secretaria de Estado de Saúde
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Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove
horas, em Itaperuna /RJ, foi realizada a décima reunião ordinária da Comissão
Intergestores Regional Noroeste ampliada Câmara Técnica e Planejamento do ano de
dois mil e dezoito, contando com a presença dos seguintes membros: Meirelane Rosa,
Suplente de Nível Central da SES/RJ; Bruno Santos, Assistente da Secretaria
Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Itabapoana: Ricardo Teixeira (Gestor); Marcelo Almeida (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor); 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); Marco Avellar (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: Rafael
Fabbri (Gestor); Luciano Brito (Suplente). D’Stefano Silva (COSEMS), Itaeci Ruas
(GC Rede Cegonha); Solange Montes (Câmara Técnica de Cardoso Moreira), Bruno
Leal (CT. e Planejamento- Miracema); Priscila Reder (CT Santo Antônio de Pádua);
Larissa Abi-Haila (CT e Planejamento- São José de Ubá). 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, Miracema,
Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai e dois Suplentes,
Itaperuna e Natividade. Ficou sem representação os municípios de: Aperibé,
Cambuci, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé. Meirelane iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos e informou que o secretário executivo da CIR-NO, o Sr. Diogo
Coimbra não pode estar presente. Meirelane expôs os seguintes pontos de pauta: I.
Apresentação: 1. Auto Viação 1001. Meirelane informou que este ponto foi
Solicitado por Humberto Chaves, Secretário Municipal de Saúde do município de
Cardoso Moreira. Leilson Machado técnico da Auto Viação 1001, explicou que a
Viação 1001 atua nas regiões Sul e Sudeste do país há 70 anos e faz parte do Grupo
JCA, que reúne marcas líderes nas áreas de transporte de passageiros, mobilidade e
logística. Leilson falou que a empresa éespecialista em transportar pessoas e
queremos estender nossos serviços para atender as mais diversas necessidades,
principalmente para quem precisa viajar para cuidar da saúde e tem a distância como
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obstáculo. Leilson explicou aos SMS como funcionará o passe saúde. O paciente se
deslocará até a rodoviária na cidade de sua residência. Lá, será direcionado ao
próximo carro com destino à cidade do tratamento. Ao chegar na cidade, temos a
opção de levá-lo ao hospital ou clínica para o tratamento. Quando o tratamento
acabar, nos responsabilizamos por buscá-lo no local e leva-lo para a rodoviária, onde
poderá embarcar no próximo carro para voltar para sua cidade. Leilson apresentou os
benefícios do programa para as prefeituras tais como: grande oferta de horários e
soluções customizadas para garantir comodidade nas viagens; processo logístico
descomplicado, facilitando a locomoção; preços promocionais garantem maior
economia para os recursos do município. Leilson apresentou os benefícios para os
usuário sendo eles: garantia da melhor experiência: conforto, segurança, e
pontualidade; liberdade de horário para ir e voltar; possibilidade de embarque
facilitado e transfer para os hospitais. Leilson explicou que a proposta é atender as
necessidades de transportes de pacientes que precisam se locomover para outras
regiões para tratamento de saúde, temos condições de fazer esse transporte entre
cidades x cidade e cidade x capital, ou até mesmo para outros estados. Leilson
informou que é preciso fazer um levantamento das demandas para que possamos
identificar e direcionar esses atendimentos. Leilson falou que esta sendo feito um
mapeamento da região, e que em relação ao preço do serviço é preciso uma proposta
viável para ambas as partes, e isso dependerá de um contrato dentro do que a lei
prevê. Leilson explicou que devido à flexibilidade de horários é possível propor uma
logística de acordo com a necessidade de cada município. Marcelo gestor do
município de Varre-Sai, questionou em relação ao acompanhante do paciente.
D’Stefano questionou a forma de contratação, será uma licitação? Leilson informou
que a 1001 é a única empresa que atende a região por tanto não precisa de licitação.
Humberto questionou que é preciso fazer um mapeamento da região e juntar as
informações. Os gestores ficaram de fazer esse levantamento e juntar as informações
para um próximo encontro. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9º Reunião
Ordinária da CIR Noroeste realizada no Rio de Janeiro. Meirelane 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 10ª Reunião Plenária CIR de
2018. Não havendo objeções a ata foi pactuada. 2. Confecção de Fístula Artério
Venosa na Santa Casa de Campos. Meirelane explicou que, devido aos problemas
enfrentados por alguns municípios quanto à confecção de fístulas artério venosas
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citados nas CIR´s anteriores, a CIR NO recebeu um e-mail da Assessoria de Diálise
da SES querendo saber a possibilidade dos municípios aceitarem realizar esses
procedimentos em Campos, na Santa Casa de Campos? Os gestores presentes
aceitaram realizar o procedimento em Campos dos Goytacazes até que se resolva a
questão do profissional CLINEFRON, onde o serviço retornaria para o município de
Sto. Antônio de Pádua. Sem mais objeções o ponto foi pactuado. 3. Pactuações
acerca do Plano Regional da Rede Cegonha da Região Noroeste. Meirelane
informou que este ponto foi Solicitado por Mariana Seabra, do PAISMCA/SES e
pelos técnicos do GC da Rede Cegonha da Região Noroeste. Meirelane explicou que
foi definido na reunião do GC da Rede Cegonha, que serão pactuados as seguintes
questões para que a região Noroeste aperfeiçoe seu Plano da RC: A Inclusão no
Plano de Ação Regional da Rede Cegonha da região Noroeste da referência regional
de alto risco materno e neonatal. O Hospital de referência será o São José do Avaí,
sob gestão do município de Itaperuna, disponibilizando 10 leitos de Gestação de Alto
Risco e 7 leitos de UTI Neonatal para atendimento regional. Inlcui-se ainda no Plano
de Ação Regional da Rede Cegonha, a qualificação dos 10 leitos de Gestação de Alto
Risco e 7 leitos de UTI Neonatal, e a ampliação de 7 leitos de UCINCO e 4 leitos de
UCINCA, que quando habilitados poderão ser qualificados para atendimento regional.
Não havendo objeções o plano ponto foi pactuado. 4. Pactuação dos
Remanejamentos de PPI da SMS de Varre-Sai. Meirelane informou que este ponto
foi solicitado por Luciano Brito, Suplente da SMS de Varre-Sai. Meirelane explicou
que a SAECA já analisou os pedidos de troca de PPI da SMS de Varre-Sai, que
passou na CIR do mês anterior como informe. Os ofícios foram: Ofício GSMS
052/18, Ofício GSMS nº98/2018, Ofício GSMS nº 99/2018, Ofício GSMS nº
100/2018, Ofício GSMS nº 101/2018. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 5.
Pactuação do representante da CIR Noroeste na comissão de acompanhamento
do Convênio entre SMS de Itaperuna como Hospital São José do Avaí. Foi
realizada uma votação entre os presentes nessa plenária onde se elegeu a Sra. Adriana
Gentil como representante e o Sr. Marcelo Poeys como suplente para o
acompanhamento do Convênio. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. III.
Informes: 1.Leitos de retaguarda do Hospital de Miracema, Meirelane informou
que este ponto foi solicitado por Gleice Feijó, Secretária Municipal de Saúde de
Miracema. O Sr. Edilton Brito fez uma apresentação sobre um projeto do Hospital de
Miracema para leitos de retaguarda. Foi distribuído um modelito do projeto para os
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presentes, o projeto será enviado por e-mail para os gestores para que os mesmos
possam analisar. 2. Pleito de aumento de Teto Financeiro da SMS de Itaperuna
Meirelane informou que este ponto foi solicitado por Adriana Levone, da SMS de
Itaperuna. D’Stefano explicou que, em visita do Sr. Sergio, técnico do Ministério da
Saúde, à SMS de Itaperuna, foi-lhe apresentado o Hospital São José do Avaí, a
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24h, bem como puderam conversar sobre as
diversas demandas urgentes e necessárias à boa prestação de serviço do Sistema
Único de Saúde no município de Itaperuna e região. Em razão disso, ficou acordado
entre o Secretário Municipal de Saúde, Sr. Oliver Trajano e o Sr Sérgio, que a SMS
de Itaperuna enviaria uma solicitação pautada em levantamento técnico necessário à
comprovação das necessidades. O e-mail foi enviado diretamente para a SAECA e
posteriormente copiado a CIR Noroeste. 3.Emendas Parlamentares de São José de
Ubá. Meirelane informou que este ponto foi solicitado por Marcelo Poeys, SMS do
município. Marcelo informou que já fez os encaminhamentos para a área técnica
responsável e que as emendas passarão como informes apenas para constar na ata. As
emendas Proposta nº 3058000910122201545250033 – Incremento MAC – Valor:
200.000,00 e Proposta nº 2778000410122201545250033 - Incremento MAC – Valor:
141.754,00. 4. Capacitação em AIDPI Neonatal. Meirelane informou que este ponto
foi solicitado por Carol Medina. Meirelane orientou sobre o treinamento e falou sobre
o perfil dos profissionais (AIDPI neonatal para facilitador): capacitação de 3 dias. A
turma do AIDPI Neonatal ocorrerá nos dias 4 a 6 de dezembro no Rio de Janeiro.
Custaremos pernoite para os profissionais das Regiões de 3 a 6 de dezembro, em hotel
no Rio de Janeiro. necessária a presença nos três dias o dia todo. Público-alvo:
médicos- médicos de família que realizem pré-natal e/ou atendam crianças, pediatras
ou neonatologista. Enfermeiros- enfermeiros de família que realizem pré-natal e/ou
atendam crianças, enfermeiros que atuem em maternidades ou com especialização em
pediatria ou neonatologia. Ambos: serem liberados para participarem integralmente da
capacitação e possuírem pelo menos dois dias para poderem replicar uma turma
regional em março ou abril de 2019. A metodologia AIDPI Neonatal é considerada
prioritária na formação dos profissionais de saúde, como forma de garantir a
qualificação dos profissionais da Atenção Básica para a assistência às gestantes e
bebês e redução da morbi- mortalidade materna e neonatal (até dois meses).Vagas de
AIDPI neonatal facilitadores: será realizado no Rio de Janeiro, para as vagas do
interior do Estado, haverá pernoite em hotel. Duas vagas (uma para médico e outra
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para enfermeiro) para cada região. Os municípios ficarão de enviar os nomes dos
profissionais. 5. Capacitação em AIDPI Criança. Meirelane informou que este
ponto foi solicitado por Carol Medina. Meirelane orientou sobre o treinamento e falou
sobre o perfil dos profissionais (AIDPI criança para facilitador): com duração de 4
dias. Médicos - médicos de família que atendem crianças, pediatras ou
neonatologistas. Enfermeiros- enfermeiros de família que atendem crianças,
enfermeiros que atuem em maternidades ou com especialização em pediatria ou
neonatologia. Ambos: serem liberados para participarem integralmente da capacitação
e possuírem pelo menos dois dias para poderem replicar uma turma regional em
março ou abril de 2019. A metodologia AIDPI (Atenção Integrada à Saúde da
Criança) é considerada prioritária na formação dos profissionais de saúde, como
forma de garantir a qualificação dos profissionais da Atenção Básica no atendimento
às
crianças
de
2
meses
à
cinco
anos.
Objetivos da Estratégia: Identificar sinais clínicos que permitam a avaliação e a
classificação adequada do quadro; diminuir morbidade e mortalidade; fazer triagem
rápida quanto a natureza da atenção requerida pela criança. Vagas AIDPI criança
facilitadores; Campos: a capacitação ocorrerá de 3 a 6 de dezembro. Para as vagas das
regiões Noroeste e Baixada Litorânea, haverá pernoite em hotel em Campos. Para os
profissionais da região Norte, não haverá pernoite.
Vagas de
Vaga de
Pernoite em
Local da
médicos
enfermeiros
hotel
capacitação
Noroeste
2
3
Sim
Favor enviar o nome dos profissionais interessados em participarem, email, telefone
de contato e município que trabalham para caroline-medina@hotmail.com até o dia
14 de novembro. 6. Inclusão de Pauta – SMS de Varre-Sai. Conclusão da obra da
Academia de saúde nº 07900.9830001/12-001. 7. Inclusão de Pauta – SMS de
Cardoso Moreira. O Sr. Humberto Dias, gestor do município apresentou um
encaminhamento médico do Dr. Fabiano de Oliveira Fernandes, onde o mesmo
encaminha o paciente Walter Seixas, residente do município do Rio de Janeiro para o
pronto socorro do município de Cardoso Moreira para um procedimento de troca de
sonda vesical de demora, portador de adenoma de próstata com retenção urinária
aguda. Humberto questionou que o paciente não pertence ao município de Cardoso
Moreira e se mostrou insatisfeito com a atitude do médico. 8. Apresentação e
Debate: Planejamento Regional Integrado. Meirelane informou que este ponto foi
Região
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solicitado pela Assessoria de Planejamento/Assessoria de Regionalização. Meirelane
apresentou o plano PRI e a CIR enviará um e-mail para os técnicos com o plano para
que os mesmos façam uma análise prévia pertinente aos pontos que foram
apresentados e questionados. A plenária solicitou que fosse feito uma nova reunião
com os técnicos do planejamento para uma análise mais sucinta do plano. Essa
reunião será no dia 09 de novembro na sede da CIR-NO. 9. Informes COSEMS.
Meirelane 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. Meirelane agradeceu a presença de todos e
encerrou 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. Itaperuna, vinte e cinco de outubro do ano de dois mil
e dezoito.

