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Ao vigésimo quinto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezenove, às nove
horas, em Itaperuna /RJ, foi realizada a primeira reunião ordinária da Comissão
Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e dezenove, 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: Gilson Câmara (Gestor); Ilcilaine Rocha (Suplente); Secretaria Municipal
de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Ricardo Teixeira (Gestor); Marcelo
Resende( 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: Oliver Trajano
(Gestor); D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do
Muriaé: Maria Beatriz (Suplente); Municipal de Saúde de Miracema; Gleice Feijó
(Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Marcelo Macedo
(Gestor); Marco Avelar (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo
Antônio de Pádua: Germano Lopes ( Gestor); Evaléria Jobim (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de São José de Ubá: Larissa Rodrigues (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael Fabbri (Gestor). D’Stefano Silva
(COSEMS); Carla Reis – CEREST, Fernanda Junqueira, CEREST, Uenes Corrêa
C.T. Itaperuna, Luiz Vinícius Hipólito (HSJA). A plenária contou com a presença da
representação da SES de onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo nove
Secretários de Saúde: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Itaocara,
Itaperuna, Miracema, Porciúncula, Sto. Antônio de Pádua, Varre-Sai e dois Suplentes,
Laje do Muriaé, São José de Ubá. Ficou sem representação os municípios de:
Cambuci, Italva e Natividade. Meirelane iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e falou da nova gestão na secretaria, a Dra. Roberta Carnevale. Meirelane falou
das reuniões de pauta com os representantes das áreas que estão acontecendo e
chamou atenção para que os representantes estejam presentem. Meirelane apresentou
o Gestor do município de Aperibé, o Sr. Gilson Câmara a sua primeira participação na
reunião da CIR-NO. Meirelane expôs os seguintes pontos de pauta: I. Apresentação:
1. CEREST. Diogo informou que este ponto foi solicitado pelos Secretários
Municipais de Saúde da Região Noroeste. Fernanda Junqueira, Coordenadora do
CEREST Noroeste, fez uma apresentação do CEREST onde explicou que a uma
unidade é regional e especializada do Sistema Único de Saúde (SUS), que visa
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atender a questões relativas à saúde dos trabalhadores por meio de ações de
prevenção, promoção e vigilância. Fernanda apresentou sua equipe: Fernanda
Junqueira – Coordenadora; Leise Moura – Agente Administrativo; Carla Neves –
Enfermeira do Trabalho; Willian Fernandes – Técnico de Segurança do Trabalho;
Ada Maria Meireles - Psicóloga; Marly Alves – Serviços Gerais. Fernanda falou que
foram realizados, durante o ano de 2018, o planejamento, organização e execução de
65 atividades externas voltadas ao trabalhador segundo a portaria nº 1.823 de 23 de
Agosto de 2012 que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora Art.3º onde os trabalhadores, homens e mulheres, independente de sua
localização, urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal
ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo,
avulso, temporário, cooperativados, aprendiz, estagiário, doméstico, aposentado ou
desempregado são sujeitos desta política e na Seção II das atribuições dos CEREST,
sendo elas: 12 atividades em praça pública com atendimento à população e
distribuição de material educativo em saúde do trabalhador; 15 reuniões relativas ao
andamento e execução das atividades em saúde do trabalhador; 07 capacitações; 3
conferências, Congressos, Jornadas e à fins; 11 atividades internas em empresas da
região noroeste; 2 visitas técnicas à empresas e municípios de abrangência; 15
palestras com o tema saúde do trabalhador, totalizando 952 recursos humanos
capacitados em saúde do trabalhador e prevenção de acidentes de trabalho. Fernanda
falou que já esta programado, para o próximo ano, reuniões bimestrais com os
técnicos em saúde do trabalhador dos municípios do noroeste fluminense conforme
calendário para otimização das ações: fevereiro dia 05, abril dia 02, junho dia 04,
agosto dia 06, outubro dia 01 e dezembro dia 03. Essas reuniões serão fundamentais
para nortear as ações e agendar as atividades que serão realizadas nos municípios de
abrangência do Cerest-No. Fernanda apresentou o plano de ação do CEREST – NO
para o ano de 2019. Fernando apresentou o saldo do CEREST ate o dia 24-01-2019 é
de R$ 1.137.690,85. Fernanda mostrou também todos os gastos do CEREST do dia
22-09-2018 até o dia 24-01-2019, sendo R$ 232.065,29 de despesas. Fernanda
solicitou que os municípios indique um técnico para ser o representante da saúde do
trabalhador no município. Fernanda questionou sobre a falha nas notificações dos
acidentes na região. Meirelane falou da importância em notificar esses acidentes.
Fernanda informou que a região não tem CIST, em nenhum município. Todas as
apresentações feitas serão enviadas aos gestores por e-mail. II. Pactuação: 1.
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Aprovação da Ata da 12º Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em
Itaperuna. Diogo 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 1ª Reunião Plenária CIR de 2019. Não havendo nenhuma objeção a ata foi
pactuada. 2. Ratificar a pactuação dos 10 pontos prioritários da Região Noroeste
que serão inclusos no Planejamento Regional Integrado. Diogo informou que este
ponto foi solicitado pela Assessoria de Planejamento/Assessoria de Regionalização.
Diogo explicou que, devido a ausência na reunião de Dezembro das Representações
de Nível Central, essa deliberação deverá ser ratificada. Este ponto foi pactuado AD
REFERENDUM na reunião de dezembro de 2018. Diogo apresentou os 10 pontos
sendo eles: SISTEMA SISCAM – problema operacional do sistema dificultando a
análise e acompanhamento dos indicadores 11 e 12, RUE – financiamento da sala de
estabilização, implantação efetiva da RUE (PAR). RCPD – CER de Natividade e
Porciúncula. Devolutiva do PAR pelo MS e região sem referencia para reabilitação
física. CEREST – regionalização efetiva do programa. REDE CEGONHA –
implantação da rede em sua totalidade. REVISÃO DA PPI – pelo estado.
VIGILÂNCIA EM SAÚDE – laboratório regional para análise da água, devido as
constantes faltas de insumos. CIES – efetivação da GT da Educação Permanente.
RAPS – regionalização dos leitos de Saúde Mental. CIRURGIAS ELETIVAS Média e Alta Complexidade. D’Stefano Silva, apoiador Regional do COSEMS,
questionou essa ratificação e se mostrou insatisfeito pela presença do COSEMS não
ter tido validade nessa pactuação. D’Stefano solicitou que a C.T. seja junto com o GT
Planejamento, para ampliar a discussão. Não havendo objeções o ponto foi pactuado.
3. Pactuação das datas para realização do GT AB na Região Noroeste. Diogo
informou que este ponto foi solicitado por Tamires Pinheiro, da AB da SES. Diogo
apresentou as datas para pactuação de realização do GT AB na Região Noroeste, que
são: 18 de março, 20 de maio, 22 de julho, 23 de setembro, 15 de outubro, 18 de
novembro. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. II. Informes: 1. Ofício
SMS/SAP 147/2018 Santo Antônio de Pádua – Agendamento de pacientes no
CTO. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Germano Lopes, SMS do
município. Germano quer saber da SMS de Itaperuna qual a Rotina de Agendamentos
de pacientes no CTO. O Dr, Luiz Vinicius informou que os agendamentos eram feitos
pelo sistema estadual, houve uma migração para o sistema municipal e por conta disso
perdeu o controle. Estamos com muitas falhas nos agendamentos por parte de
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Itaperuna e também por parte dos municípios. É preciso organizar a região. Oliver
Trajano gestor do município de Itaperuna falou que a questão é regional, é preciso ter
esse dialogo em relação a PPI, extraploamento de teto, é preciso dar transparência aos
gastos, vamos trazer esses números, dados, fluxo na próxima reunião. 2.
Posicionamento da SES/RJ quanto à CLINEFRON, no município de Santo
Antônio de Pádua. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Germano
Lopes, SMS de Santo Antônio de Pádua. Diogo explicou que deverá ser feito um
novo ofício a ser enviado à SAECA, que possui agora uma nova Superintendente para
avaliar o assunto. Germano informou que conversou com o prestador e o mês o
informou que não tem prazo para voltar a fazer as fistulas. Esta com dificuldade de
profissional, o profissional só esta atendendo no município de Barra Mansa.
Meirelane irá verificar com a nova gestão da SAECA como será essa questão, havia
sido resolvido em uma CIR realizada na sala do COSEMS que o município de
Campos dos Goytacazes realizaria esse procedimento ate que se arrumassem um
profissional para fazer novamente em Sto. Antônio de Pádua. 3. Ofício Plan
045/2018 da SMS de São José de Ubá e Ofício 369/GAB da SMS de Porciúncula –
SISREG e Hospital São José do Avaí. Diogo informou que este ponto foi solicitado
pelos SMS da Região Noroeste. Dra. Thaís, nova responsável pela Central de
Regulação Noroeste, ficou de trazer para esta reunião o fluxo de internação SUS via
Sistema Estadual de Regulação. Aguardando encaminhamento. 4. Documentação
referente aos carros da Dengue. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
CIR Noroeste. Diogo expor os problemas enfrentados pelos Secretários Municipais de
Saúde, pois foi explicado por São José de Ubá na reunião da CT que os municípios já
fizeram diversas vezes essa solicitação, já enviaram documentos solicitados e não
tiveram resposta. Foram informados que viria um técnico aos municípios fazer essa
vistoria, mas até hoje o mesmo não compareceu e os veículos estão sem documentos
legais. Diogo explicou que será feito uma CI em nome dos secretários para dar
entrada administrativa em relação aos documentos. 5. Atualização de Saldo dos
Recursos Regionais alocados no Município de Itaperuna. Diogo informou que este
ponto foi solicitado pelos SMS na reunião da CIR de Dezembro/2018. Trata-se de
uma atualização dos saldos dos recursos alocados em Itaperuna e Natividade, de
Educação Permanente e PlanejaSUS. Recurso da Portaria GM/MS n°2691/2007,
Portaria GM/MS N° 1903/2009, Deliberação
CIBR/RJ N° 740/2009, Resolução
SESDEC/RJ N° 1030/2010 destinado ao apoio da organização e funcionamento do
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antigo CGR, hoje CIR, no valor de R$ 20.000,00 depositado em Itaperuna. Recurso
da Portaria 2813/2008 e Deliberação CIB 573/2008 da Educação Permanente para
serem utilizados na Saúde do Idoso e na Saúde Mental no valor de R$ 187.890,98
depositado em Itaperuna. Recurso da Portaria 2953/2009 e Deliberação CIB RJ
0792/2009 para o fortalecimento da AB, a ser utilizado na Capacitação de Pré-Natal
da região Noroeste, no valor de R$ 145.176,55 para Educação Permanente e de R$
144.401,44 a ser utilizado para Educação Profissional. Depositados em Itaperuna.
Recurso da Portaria 2200/2011 e Deliberação CIB RJ 1445/2011 no valor de R$
164.619,00 a ser utilizado para a implementação e operacionalização da RUE,
depositado em Itaperuna. Recursos alocados no fundo da SMS de Natividade: Portaria
2200/2011 e Deliberação CIB RJ 1445/2011 a ser utilizado em Educação Permanente
R$ 192.492,04 e Educação Profissional no valor de R$ 282.188,19. Recurso
PlanejaSUS, que era de R$ 45.530,42 e foi utilizado na Capacitação de Planejamento
realizada em Itaperuna, Diogo informou que o município de natividade prestou conta
dos recursos. 6. Capacitação do Projeto de Pré-Natal da Região Noroeste. Diogo
informou que este ponto foi solicitado pela CIR Noroeste. Diogo quer saber, a pedido
dos técnicos do GC da Rede Cegonha, da SMS de Itaperuna como anda a finalização
da organização da Capacitação na SMS do município. Uenes técnico do município de
Itaperuna informou que está só aguardando a área jurídica para liberação. 7.
Cancelamento da pactuação AD REFERENDUM de criação do GT de Saúde da
Pessoa Idosa da Região Noroeste. Diogo explicou esta foi uma decisão solicitada
pelos SMS presentes na última reunião da CIR, realizada em Dezembro/2018. Foi
decidido que o ponto será discutido dentro do GT AB. 8. Cancelamento da
pactuação AD REFERENDUM referente às Órteses e Próteses de Locomoção
Diogo explicou que os municípios deverão seguir o trâmite normal de solicitação de
troca de PPI para a SMS de Niterói, município que poderá, após análise de PPI,
receber os procedimentos da região Noroeste. Após o SER de Porciúncula ficar
pronto a PPI deverá ser encaminhada a Porciúncula, onde atenderá a região. Este
ponto será mantido na pauta da reunião de fevereiro. 9. Fluxos de inserção de pauta
nas CIR e Fluxo de remanejamento de PPI (Deliberação CIB-RJ nº 4703 de
17/10/2017. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
Regionalização. Diogo informou que os itens de apreciação em CIR devem ser
inseridos nos prazos constantes em regimento interno das CIR, evitando assim
inserção de itens em pautas no dia da plenária da CIR sem a devida apreciação e
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análise da CT. Fluxo: recebimento de e-mails com as solicitações em até 5 dias após o
envio do e-mail por parte da CIR NO. Vamos evitar fazer inclusão de pauta. 10. Nota
Informativa Nº 2/2018-CGAIG/DAI/SE/MS – referente a Disponibilização do
sistema DigiSUS Gestor – Módulo de Planejamento para registro de informações
relativas aos instrumentos de planejamento em saúde em janeiro de 2019.
(SEINSF/NEMS). Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
SEINSF/NEMS. Digo explicou a NI que versa sobre: a disponibilização do sistema
DigiSUS Gestor; prazo para encaminhamento de RAG anteriores a 2018 no SargSUS;
outras informações relacionadas. Diogo informou que a capacitação será na Faculdade
Redentor em Itaperuna, das 08:00 às 19:00 hs no dia 21 de fevereiro de 2019.11. Nota
Técnica da Assessoria de Planejamento em Saúde referente a Atualização das
Referências Técnicas Municipais do SARGSUS, com vistas a capacitação no
Sistema DIGISUS Gestor. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Mônica
Almeida, da Assessoria de Planejamento da SES. Diogo informou a relação das
Referências Técnicas cadastradas atualmente no SARGSUS, com vistas à validação
e/ou novas indicações se necessário. Esta validação visa a organização das turmas
regionais para capacitação do DIGISUS. 12.Vigilância Medicamentosa em
Hanseníase. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de
Vigilância em Saúde da SES. Diogo explicou, a pedido da SVS, a questão
medicamentosa em hanseníase, que diz: “Considerando o estabelecido na Portaria nº
594, de 29 de outubro de 2010, quanto à necessidade de cadastramento no CNES dos
Serviços de Atenção Integral à Hanseníase, é solicitado aos municípios que cadastrem
suas referências e implantem o protocolo de vigilância da resistência medicamentosa
em Hanseníase.” Diogo informou já enviou a portaria para todos. 13.Pendências na
entrega de planos de contingência. Diogo informou que este ponto foi solicitado
pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES. Diogo informou os municípios
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com pendências nos planos de contingência da Região Noroeste, sendo eles

NOROESTE

Região

198

Municípios
APERIBÉ
BOM JESUS DO ITABAPOANA
CAMBUCI
CARDOSO MOREIRA
ITALVA
ITAOCARA
ITAPERUNA
LAGE DE MURIAÉ
MIRACEMA
NATIVIDADE
PORCIUNCULA
SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA
SÃO JOSÉ DE UBÁ
VARRE SAI

Desastre Natural
1º versão
2º Versão
NÃO
NÃO
NÃO
SIM
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO
SIM
NÃO
SIM
NÃO
NÃO

Arbovirose
1º versão
2º Versão
NÃO
SIM
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
NÃO
NÃO
SIM
SIM
SIM
SIM
SIM
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14.Programa Saber Saúde na Escola – INCA. Diogo informou que este ponto foi
solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES. Diogo informou sobre
a solicitação do preenchimento do “Relatório de estimativa de ações para o
quadrimestre (Janeiro a Abril) do “Programa Saber Saúde nas escolas - INCA”
voltado para os 32 municípios capacitados em Nov/18 pela SES/RJ. Link de acesso:
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http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=44664. Os municípios
têm até o dia 15/02 para indicar as escolas. 15. Nota Técnica da Assessoria de
Planejamento em Saúde referente a Pactuação 2019 das metas dos indicadores
relacionados as prioridades Nacionais e Estadual. Diogo informou que este ponto
foi solicitado pela Assessoria de Planejamento em Saúde. Diogo apresentou os pontos
importantes da NT, que versa sobre a publicação da resolução CIT nº 8 que dispôs
sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para os anos de 20172021 relacionados às prioridades nacionais em saúde. O prazo estabelecido é dia 31
de março de cada ano para finalização da definição de metas. a) os municípios se
reunirão na Comissão Intergestores Regional (CIR) para discutir e pactuar as metas
municipais e regionais, observadas as especificidades locais; b) a pactuação municipal
deve ser submetida ao respectivo conselho municipal de saúde para aprovação; c) a
pactuação municipal deve ser formalizada pelas secretarias municipais de saúde
mediante registro e validação no sistema informatizado, com posterior homologação
pela respectiva secretaria estadual de saúde; d) o registro e a validação da pactuação
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regional podem ser realizados pela secretaria estadual de saúde ou ainda por uma
secretaria municipal de saúde indicada pela CIR. Os resultados disponíveis de todas
as séries dos indicadores encontram-se no site da SES e há previsão de atualização de
alguns indicadores a partir do dia 10 de fevereiro. Na CIB de fevereiro deveremos
pactuar o cronograma para as Oficinas de apoio à definição de metas pelas secretarias
municipais, assim como as pactuações CIR e CIB. Qualquer dúvida, contato com
Mônica Clemente Machado ou Rafaela Almeida no telefone 21 23333814 ou pelos emails: pactosus@gmail.com ou pacto@saude.rj.gov.br. 16. Curso à distância em
“Abordagem intensiva ao Fumante” e Avaliação da implantação do Programa
Saber Saúde. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
Regionalização. Diogo mostrou os pontos da apresentação sobre o Curso à distância
em “Abordagem intensiva ao Fumante” e Avaliação da implantação do Programa
Saber Saúde, realizada na reunião da CIB ocorrida no dia 10/01, na SES/RJ. 17. Dia
Mundial de Luta contra a Hanseníase e dia Nacional de combate e Prevenção da
Hanseníase; e Sistema de Vigilância Medicamentosa da Hanseníase. Diogo
informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Diogo
apresentou os pontos explanados pelo André – Área Técnica do Programa de
Hanseníase: considerando a aproximação do Dia Mundial de Luta contra a
Hanseníase, a área técnica está apoiando os municípios nas ações, disponibilizando
material para campanha. Sendo assim, os interessados devem entrar em contato com a
área técnica para retirada do material; e em relação à vigilância medicamentosa,
destacou que está em fase de inserção um novo esquema de tratamento
medicamentoso, passando de 12 meses para 6 meses, e com isso será elaborada e
enviada posteriormente uma Nota Técnica sobre a vigilância medicamentosa,
considerando possíveis casos de resistência medicamentosa. 18. Informes COSEMS.
Diogo informou que este ponto é exposto pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador
Regional do COSEMS-RJ, os itens de destaque para conhecimento dos Secretários
Municipais de Saúde da Região como eventos e portarias publicadas. D’Stefano falou
sobre o V congresso COSEMS e I mostra de práticas de Saúde COSEMS RJ e
IdeaSUS, Projeto Aedes na mira do CONASEMS, falou da etapa Municipal de
Conferência Estadual e Nacional de Saúde. Explicou sobre o Seminário Regional de
Assistência Farmacêutica. Falou sobre o curso de qualificação profissional em Gestão
de Sistemas e Serviços de Saúde EPSJV/FIOCRUZ, turma 2019. Falou sobre as
inscrições para o programa Saúde na Escola até 15 de fevereiro. D’Stefano falou
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sobre CIOPS e informou que já encaminhou as portarias dos períodos. Meirelane e
Diogo 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, vinte e cinco de janeiro do ano de dois mil e dezenove.

