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Ata da 2ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta
minutos, deu-se início na Sala de reuniões da Sede da Comissão Intergestores Regional Norte,
sito a Rua Edmundo Chagas, nº. 116, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, a primeira
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Norte, contando com a
presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Rafaela
Almeida (Representante Suplente do Nível Central), Geane Baptista (Secretária Executiva da
CIR/Norte) e Carla S. Manhães (Assistente da Secretaria Executiva da CIR/Norte) e das
Secretarias Municipais de Saúde: Dr. Linaldo Lyra (Secretário de Saúde da SMS
Quissamã), Dr. Godofredo Sá Neto (Secretário de Saúde da SMS São João da Barra), Ricardo
Mourão ( Suplente da SMS Carapebus), Girleson Santiago (Suplente da SMS Conceição de
Macabu), Mario Lucio Andrade (Suplente da SMS de São Fidélis), Angela Athaydes
(Suplente da SMS São Francisco de Itabapoana) e convidados: Geiza Retameiro (Técnica
SMS São João da Barra), Delba Barros (Técnica da SMS Quissamã), Vagner Barcelos (
Técnico SMS Carapebus), Dra. Renata Juncá (Coordenadora do CEREST/Norte) e D’Stefano
Marcondes (Apoiador institucional do COSEMS/RJ). A Plenária contou com a presença da
Representação da SES, de seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo dois Secretário de
Saúde e quatro Suplente. Estavam ausentes a SMS Campos dos Goytacazes e SMS Macaé
Rafaela Almeida iniciou a reunião: I - Apresentação: 1. CEREST/Norte - Dra. Renata
Juncá fez a apresentação sobre o CEREST que tem por objetivo dar suporte técnico para os
municípios para: promoção do bem-estar do trabalhador, ênfase nas ações preventivas,
assistência e orientação aos trabalhadores acometidos por doenças e acidentes relacionados ao
trabalho, vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e rurais, além de fomentar estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo
de trabalho, participação da normatização, fiscalização e controle das condições de trabalho e
articulação intra e intersetorial- integração das ações; apresentou um panorama sobre a
situação que encontrou o programa da gestão anterior, os recursos e falou sobre o Centro de
Referência em Lesões por Esforços Repetitivos (LER/DORT) que foi implantado em
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atendimento ao acordo judicial com o MPT- multa trabalhista em face da PMCG, mas que
possui mínima divulgação, procura por livre demanda ou encaminhamento de outros
programas e setores- próximo a zero, aparelhagem e equipamentos de ótima qualidade e alto
custo em grande quantitativo e não possui fluxograma de referência e contra referência. Será
definido e apresentado em CIR posteriormente, se o CRELER será para atendimento regional
ou somente para o município de Campos. Ao término da apresentação a técnica Geiza
Retameiro solicitou a definição sobre o fluxo de atendimento do CEREST para a região. A
plenária concordou com a realização de um GT ampliado com os técnicos da Câmara Técnica
e os Coordenadores de Saúde do Trabalhador dos municípios para elaboração de propostas de
ações a serem desenvolvida no ano de 2017; ficou acordado que as comunicações e convites
aos coordenadores da Saúde do Trabalhador serão encaminhados com cópia à SE-CIR que
repassará aos gestores para ciência. II. Pactuação -1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião
Ordinária da CIR/N-2017 – a ata foi aprovada pela CIR. 2. Pactuação das metas
municipais dos indicadores de pactuação relacionados às prioridades nacionais- Rafaela
Almeida informou as normativas apresentadas pelo Ministério da Saúde para os indicadores
de 2017 onde vários indicadores importantes foram retirados da pactuação; falou que a
resolução CIT determinou que a pactuação da metas de 2017 seria até 31/03 mas que o prazo
foi prorrogado por solicitação dos municípios à CIT, e até o momento, não houve
manifestação oficial do MS sobre essa prorrogação do prazo; falou que os órgãos de controle
podem a vir cobrar o prazo dos municípios, e sugeriu que todos estejam com suas metas
organizadas e prontas para inserção assim que o sistema (SISPACTO) seja aberto pelo MS.
Após esclarecimentos, a CIR decidiu por pactuar o compromisso de seguir o cronograma
pactuado em CIB, para o processo de pactuação das metas dos 22 indicadores 2017,
correspondentes à pactuação nacional e dos 14 indicadores de monitoramento pactuados em
CIB, com formalização do processo de pactuação mediante registro e validação no
SISPACTO para posterior homologação pela SES-RJ e registro no FORM-SUS. Rafaela
Almeida solicitou um adendo a pauta para pactuação: Regimento Interno da CIR- a CIR
relatou que devido o encaminhamento intempestivo do documento, não houve tempo para
leitura e análise do documento e decidiu que o assunto deveria ser inserido na pauta da
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próxima CIR. III. Informes – 1. Definição do(s) hospital(is) de referência para casos
graves de Dengue, Chikungunya e Zika - Delba Barros, Técnica da SMS Quissamã relatou
que recebeu as recomendações da SES a referente a avaliação qualitativa dos Planos de
Contingência da Dengue, onde foi solicitado a definição dos hospitais de referência para
encaminhamento de pacientes graves; após esclarecimentos, a plenária informou que cada
município que possui hospital atenderá ao seu próprio munícipe e em caso de necessidade de
UTI, o paciente será encaminhado conforme PPI.

2. Laboratório de referência para

isolamento viral - Delba Barros, Técnica da SMS Quissamã relatou as recomendações da
SES a partir da avaliação qualitativa dos Planos de Contingência da Dengue sobre a definição
do laboratório de referência para encaminhamento das amostras; os gestores e técnicos
informaram que os exames são encaminhados ao LACEN. 3. Informação referente ao saldo
atualizado dos recursos financeiros de CIR, CIES, PLANEJASUS, NDVS e CEREST,
pela SMS Campos dos Goytacazes- a SE-CIR informou que Cintia Ferrini, Subsecretária
Geral da SMS Campos enviou os saldos atualizados dos seguintes recursos: CIRR$25.333,27; CIES-R$236.174,88 e CEREST R$507.299,11. Como não houve apresentação
dos recursos do NDVS e PlanejaSUS, a CIR decidiu que o assunto seja apresentado na
próxima plenária. 3. Informação referente ao saldo atualizado dos recursos financeiros de
CIES, pela SMS Macaé – Não houve representação da SMS Macaé na plenária; a CIR
decidiu que o assunto seja apresentado na próxima plenária. 4. Informação referente ao
saldo atualizado dos recursos financeiros de CIES, pela SMS Quissamã - Delba Barros,
Técnica da SMS Quissamã, apresentou o saldo atualizado no valor de: R$245.632,90. 5.
Situação dos Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da
Sífilis, e indicação do Técnico Municipal de referência para DCNT (SVS) - a Secretária
Executiva da CIR leu a informações repassadas pela SVS/SES sobre os municípios com
pendências na entrega dos Planos: Plano de

Desastres: Conceição de Macabu;

Enfrentamento da Sífilis: Campos dos Goytacazes; e apresentou o quadro com as indicações
dos municípios referente ao técnico DCNT e orientou que as informações deverão ser
encaminhadas através de ofício para Superintendência de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental - Equipe VIGDCNT SES-RJ Rua México, 128 - Sala 406 B. Centro - RJ.
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Telefones: 21-2333-3852 2333-3879 / 2333-3853 - Email: dcnt@saude.rj.gov.br. 6. Informes
CIB/RJ – a SE-CIR informou a ausência do Sr. Sandro Régis Barreto, representante da região
na Câmara Técnica da CIB, e que os assuntos inerentes a Região foram encaminhados por
email anteriormente. 7.

Informes do COSEMS/RJ - D’Stefano Marcondes, Apoiador

Regional do COSEMS-RJ prestou os esclarecimentos. Nada mais a tratar, Rafaela Almeida,
Representante Suplente do Nível Central da SES/RJ deu por encerrados os trabalhos às
dezesseis horas e trinta minutos. Geane Baptista, Secretária Executiva da CIR/N, lavrou e
assinou a presente ata. Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2017.
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