Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

Ata da 6ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte e
cinco minutos, deu-se início na sala de reunião da Sede da CIR – Norte, sito a Rua Edmundo
chagas, nº. 116, Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, a sexta 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): Sra. Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular
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:
Godofredo Sá Neto (Secretário de Saúde da SMS São João da Barra), Bruna Siqueira (Secretaria de
Saúde da SMS São Fidélis), Mariana Leal (Secretaria de Saúde da SMS de Conceição de Macabu),
Valéria Correa Lopes (Suplente da SMS Campos dos Goytacazes), Delba Barros (Suplente da SMS
Quissamã), Ricardo Mourão (Suplente da SMS Carapebus), Luciano Ferreira (Suplente SMS
Macaé) e Ângela Athaydes (Suplente da SMS São Francisco de Itabapoana; e os seguintes
convidados: Mario Lucio Andrade (Suplente da SMS São Fidélis), Carolina Couto Viana (Técnica
da SMS Campos dos Goytacazes), Sandro Régis (Representante Regional da Câmara Técnica da
CIB) e D’Stefano Marcondes (Apoiador institucional do COSEMS/RJ). A Plenária contou com a
presença da Representação da SES e de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários
de Saúde e cinco Suplentes. Sra. Maria de Fatima Cavaleiro, Representante Titular do Nível Central
iniciou a reunião: I- Apresentação -1. Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em
Saúde. (Coordenação Estadual do EdPopSUS)- Maria de Fátima Cavaleiro informou que o curso
visa contribuir com a implantação da PNEP-SUS, qualificando a prática educativa de profissionais e
lideranças comunitárias que atuam em territórios com cobertura da atenção básica do SUS; que já
ocorreu uma ETAPA 1 – Rio de Janeiro; e o requisito de acesso é para trabalhadores do SUS,
preferencialmente Agente Comunitário de Saúde e Agente de Vigilância em Saúde (ou profissionais
correlatos, como guarda de endemias); lideranças comunitárias e integrantes de movimentos sociais;
já ocorreu a primeira etapa do curso e a proposta para a segunda etapa, com 35 vagas para a região
norte é para ser realizada no Município de São João da Barra; o SMS de São João da Barra,
Godofredo Neto informou que não foi consultado sobre seu município sediar o curso e os demais
gestores presentes questionaram sobre qual era o critério para a distribuição das vagas. Maria de
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Fátima Cavaleiro se comprometeu em buscar orientações junto a SES e informar na próxima
plenária da CIR. II- Pactuação -1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária da CIR/N-2017 a
ata foi aprovada pela CIR. 2. Remanejamento PPI - SMS Macaé (Cardiologia Intervencionista)
– o técnico da SMS Macaé, Sandro Régis Barreto informou a necessidade de remanejamento dos
procedimentos em Cardiologia Intervencionista do antigo executor (Campos) para o novo executor
no município de Macaé; apresentando os documentos necessários para a solicitação de
remanejamento conforme Deliberação CIB; a solicitação de remanejamento foi aprovada pela CIR.
3. Remanejamento PPI - SMS Macaé (Tomografia Computadorizada) - o técnico da SMS
Macaé, Sandro Régis Barreto informou a necessidade de remanejamento do exame em Tomografia
Computadorizada do antigo executor (Cabo Frio) para o novo executor no município de Macaé,
apresentando os documentos necessários para a solicitação de remanejamento conforme
Deliberação CIB; a solicitação de remanejamento foi aprovada pela CIR. III - Informes. 1.
Informação sobre o saldo atualizado do recurso financeiro do NDVS alocado no FMS da SMS
Campos dos Goytacazes. (Solicitado pelo NDVS/Norte) - a SE-CIR informou que a coordenadora
do NDVS, Mariane Melo enviou uma solicitação de esclarecimento a SMS Campos pedindo o saldo
do recurso do NDVS/N tendo recebido a resposta da Dra. Andrea Moreira, Diretora de Vigilância
em Saúde da SMS Campos dos Goytacazes, através do Ofício / DIRVS/ SMS nº 067/2017 de
31/05/2017, onde foi informado o saldo atualizado no valor de R$ 105.095,05; a solicitação de
inserção do assunto na pauta da CIR era para que os gestores tivessem ciência do saldo correto, pois
na Reunião CT/CIR-Norte de Junho/2017, o Sr. Hélio Cruz (Diretor do Controle e Avaliação de
Campos) informou um saldo a menor (R$47.993,52). Delba Barros observou que existe dificuldade
dos municípios em executar os recursos regionalmente; falou que cabe a SES uma
intervenção/assessoria aos municípios. 2. SISPACTO - situação de alimentação do sistema.
(Solicitado pela Assessoria de Planejamento) – Maria de Fátima Cavaleiro informou que o
Município de Macaé não teve suas metas homologadas para ao ano de 2017, devido a falta do envio
da publicação do Conselho Municipal de Saúde aprovando as metas pactuadas. O representante do
município informou estar tendo dificuldade de entendimento por parte do CMS, quanto ao processo
de aprovação das Metas dos Indicadores. A representante do Nível Central ficou de solicitar contato
da ATPI com o município, para as devidas orientações quanto a este processo. 3. Terapia Renal
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Substitutiva (TRS): necessidade de aumento de vagas de hemodiálise na região e
levantamento da distribuição dos pacientes nos serviços de hemodiálise pela regulação
estadual. (Solicitado pela SMS Campos dos Goytacazes) – a Suplente da SMS Campos dos
Goytacazes, Valéria Lopes informou que o município está com uma fila de espera de 18 pacientes
em TRS. Também destacou que já participou de reunião com a SAECA e Regulação, sendo
levantada a possibilide da abertura de mais serviços e/ou turnos para atendimentos aos pacientes de
hemodiálise; em Itaperuna que possibilitará o atendimento para até 30 pacientes. A Dra. Claudia,
responsável pela Regulação da TRS estadual, ficou de fazer um levantamento desta porta de entrada
da região e enviar para Campos para reorganização da mesma, o que até agora não foi feito. A CIR
solicitou a Maria de Fátima Cavaleiro que levasse esta demanda à Assessoria de Regionalização e
SAECA, tendo como proposta o aumento de vagas em Itaperuna e junto a Regulação Estadual, e
remanejamento dos pacientes para mais próximo de sua residência. A SMS São Fidélis e VicePresidente Regional do COSEMS, Bruna Siqueira, se comprometeu também em solicitar na CIB a
discussão do assunto, já que os municípios não estão podendo inserir na regulação estadual os
pacientes que necessitam de hemodiálise; os gestores presentes se comprometeram em enviar à
SMS São Fidélis, a relação com os pacientes em tratamento de Hemodiálise na região. A plenária
solicitou que o assunto seja pauta da próxima CIR com apresentação das respostas as demandas
levantadas. Delba Barros sinalizou que Itaperuna é contramão para os pacientes de Quissamã;
questionou a possibilidade de ampliação da oferta no próprio Município de Campos. Helio Cruz
informou que não existe interesse, no momento, dos prestadores de serviço de Campos em ampliar
o serviço. 4. Solicitação de Informação sobre o andamento da Rede Cegonha na região.
(Solicitado pela SMS Campos dos Goytacazes) – o técnico da SMS Campos dos Goytacazes,
Hélio Cruz, solicitou informação sobre o andamento do plano da Rede Cegonha na Região; a SECIR informou que a Coordenadora do Grupo Condutor não poderia está presente na CIR mas que
na reunião da Câmara Técnica esclareceu que está sendo feito a revisão do plano regional inserindo
os dados atualizados e que foi solicitado aos municípios que atualizem seus SCNES; após revisão, o
plano deverá ser encaminhado à SE-CIR pra o devido encaminhamento à SES. 5. Solicitação de
informação à SMS Itaperuna e à SAECA/SES sobre o quantitativo de atendimento em
Neurocirurgia para os pacientes oriundos dos municípios da Região Norte. (Solicitado pelo
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GT Regulação/PPI) - Sandro Régis Barreto, Coordenador do GT Regulação/PPI informou a
reclamação dos técnicos da região Norte sobre a dificuldade de atendimento em procedimento de
neurocirurgia no Município de Itaperuna com a justificafiva do prestador de ter ultrapassado a PPI
pactuada; sendo demandado à representando do Nível Central, que a SAECA envie a listagem dos
ultimos 5 meses com o levantamento dos procedimentos físico e financeiro de Neurocirurgia
(media, alta complexidade e subgrupos) para a Região Norte, em relação ao teto estabelecido, para
confirmação dos dados do prestador 6. Definição de fluxo (pelos municípios executores) para a
realização de Cirurgias Eletivas, em conformidade com a Portaria MS nº 1294/2017- Sandro
Regis Barreto, Coordenador do GT Regulação informou os fluxos propostos pelos municípios
executores: Macaé (enviar email para cirurgiaeletiva.ccaa@macae.rj.gov.br, com formulário
anexado preenchido aos cuidados de Paulo Renato, Sandro Barreto e/ou Deusilane Galiza; de
preferência de 8 à 14h., todos os dias), Campos dos Goytacazes (inserir o paciente através do
sistema informatizado Klínicos), São Fidélis (Setor de Regulação), São João da Barra ( Setor de
Regulação) e Quissamã (Central de Regulação). O apoiador do COSEMS, D’Stefano Marcondes
informou que foi publicada a Portaria MS Nº1188 de 11/07/2017 referente a distribuição de
recursos financeiros para cirurgia eletiva, conforme pactuado na CIB, e que a partir de 01/07/2017
podem ser utilizadas as AIHs diferenciadas para os procedimentos realizados, desde que seja
atingida a meta de 2015. 7. Informação sobre o credenciamento do serviço de Alta
Complexidade ao indivíduo com Obesidade - Cirurgia Bariátrica. (Solicitado pela SMS
Macaé) - a SE-CIR informou que a técnica da SMS Macaé fez a apresentação deste item de pauta
na CT, mas como ainda não havia ocorrido a solicitação da Secretária de Saúde de Macaé para o
credenciamento do serviço junto a SES, os técnicos sugeriram apresentá-lo como informe na CIR e
quando estiverem com a documentação necessária para a solicitação de credenciamento, será
incluído como item de pactuação. 8. Implantação Rede de Frio de São Fidélis- Proposta de
Aquisição de Equipamento e Material Permanente -Nº 11835.031000/1140-06 – a SMS São
Fidélis informou que está verificando junto a SVS/SES o andamento do processo para aquisação de
materiais/equipamentos e insumos para implantação da Rede de Frio no município. 9. Informes
CIB/RJ - Sandro Régis, Técnico Regional CT da CIB informou que os assuntos inerentes à região
já foram encaminhados por meio eletrônico anteriormente. 10. Informes do COSEMS/RJ Comissão Intergestores Regional Norte– CIR/N
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D’Stefano Marcondes, Apoiador Regional do COSEMS-RJ informou que todos os assuntos
inerentes a região, estão sendo encaminhados por meio eletrônico aos Gestores com cópia a
CIR/Norte. O Secretário de São João da Barra, Godofredo Neto convidou a todos para a 10ª
Conferência Municipal de Saúde, no dia 27/07, no CIEP Gladys Teixeira, em São João da Barra. O
Suplente de Carapebus, Ricardo Mourão, convidou para a Conferência Municipal de Saúde de
Carapebus no dia 28/07, na Escola Municipal Salim S. Bichara, em Carapebus. Nada mais a tratar,
às 16 horas e cinquenta minutos, a Sra. Maria de Fatima Cavaleiro, Representante Titular do Nível
Central encerrou a 6ª Reunião Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista, Secretária Executiva da
CIR/N, lavrei e assinei a presente ata. Campos dos Goytacazes, vinte e quatro de julho de 2017.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Valéria C. Lopes
Suplente da SMS de Campos dos Goytacazes

Mariana Leal Andrade
Secretaria de Saúde SMS Conceição de Macabu

Maria de Fatima Cavalheiro
Representante Titular do Nível Central

Ricardo Mourão
Suplente da SMS de Carapebus

Luciano Ferreira
Suplente da SMS de Macaé

Delba Barros

Angela Athaydes

Suplente SMS Quissamã

Suplente São Francisco de Itabapoana
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Bruna Araujo Siqueira
Secretaria de Saúde SMS São Fidélis

Godofredo Sá Neto
Secretário de Saúde SMS de São João da Barra
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