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

Ata da 7ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta 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 sétima 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-SES/RJ) e das Secretarias Municipais de Saúde: Márcio Giovanini (Secretário de Saúde
da SMS Carapebus), Linaldo Lyra (Secretário de Saúde da SMS Quissamã), Edelzita Lisboa
(Secretária de Saúde de Macaé), Geiza Retameiro (Suplente SMS São João da Barra) Valéria Correa
Lopes (Suplente da SMS Campos dos Goytacazes) e Ângela Athaydes (Suplente da SMS São
Francisco de Itabapoana. E os seguintes convidados: Luciano Ferreira (Suplente SMS Macaé)
Mario Lucio Andrade (Suplente da SMS São Fidélis), Hélio Cruz (Técnico SMS Campos dos
Goytacazes), 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
seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde e três Suplentes. Estavam
ausentes a SMS de Conceição de Macabu e SMS São Fidélis. Rafaela Almeida, Representante
Suplente do Nível Central iniciou a reunião: I- Apresentação -1. Consolidado com o saldo dos
recursos regionais alocados nos municípios da região para o desenvolvimento de projetos e
aquisição de materiais e serviços- a apresentação foi realizada pela SE-CIR/N, onde foram
expostos os valores dos saldos disponibilizados até o mês de Julho/2017 pelas secretarias de saúde
que possuem recursos regionais alocados em seu FMS, para execução de plano de aplicação,
projetos e ações regionais, sendo: CIR (recurso custeio depositado na SMS Campos, ano 2009,
valor R$ 25.709,30; CIES (alocado no FMS Itaperuna, ano 2008, valor R$ 93.945,49(sem
correção); alocado no FMS Campos, ano 2009, valor R$ 244.038,75; alocado no FMS Macaé, ano
2010, valor R$ 75.892,63; alocado no FMS Quissamã, ano 2010, valor R$ 245.632,90);
PlanejaSUS (alocado no FMS Campos, ano 2010, valor R$ 39.983,44); CEREST (alocado no FMS
Campos, valor R$ 507.299,11); NDVS (alocado no FMS Campos, valor R$ 105.095.05); o saldo
total alocado nos FMSs da região é de R$1.323.501,62. Linaldo Lyra, SMS Quissamã falou que o
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setor de educação continuada estava verificando a realização do projeto e que traria resposta na
próxima reunião; Edelzita Lisboa (SMS Macaé) falou que não vê dificuldade na execução do
recurso e verá junto ao FMS a possibilidade da realização do projeto; Valéria Lopes falou que estão
verificando a execução de todos os recursos alocados no FMS de Campos. II. Pactuação- 1.
Aprovação das Atas da 6ª Reunião Ordinária da CIR/N-2017- a ata foi aprovada pela CIR. 2.
Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – Rafaela Almeida informou que a
Coordenação Estadual do EdPopSUS se comprometeu a participar da CIR mas não compareceu a
presente plenária; falou que a Assessoria de Regionalização encaminhou a solicitação urgente de
pactuação ad referendum sobre o local da realização do curso e que o Secretário de Saúde, Linaldo
Lyra, disponibilizou o Município de Quissamã para ser sede na realização do curso EdPopSUS,
sendo ratificado pela CIR; Rafaela Almeida falou da necessidade da distribuição das 35 vagas para
o curso que foram destinadas à região Norte e a CIR pactuou a seguinte distribuição: Campos-4
vagas, Carapebus - 4 vagas, Conceição de Macabu - 4 vagas, Macaé - 4 vagas, Quissamã -7 vagas,
São Fidélis - 4 vagas, São Francisco de Itabapoana – 4 vagas e São João da Barra- 4 vagas, estando
cada município responsável pelo transporte de seus respectivos educandos selecionados,ao
município que sediará o curso. 3. Remanejamento PPI - SMS São Francisco de Itabapoana Densitometria Óssea – Angela Athaydes, Suplente da SMS São Francisco de Itabapoana informou
que não houve tem hábil para a apresentação dos documentos necessário para tramitar o processo de
remanejamento e solicitou a retirada do assunto da pauta. III. Informes -1. Solicitação de
Informação sobre dispensação de testes rápidos para diagnóstico de zika e chikungunya pela
SES (Solicitado pela SMS Quissamã) - Rafaela Almeida informou que os testes para zika e
chikungunya foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mas após testagens foram
considerados frágeis devido à baixa resolubilidade por esta razão o MS solicitou a devolução dos
mesmos. 2. Solicitação de Informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos
Goytacazes e da Área Técnica da SES/RJ quanto à situação do Serviço de Verificação de
Óbitos. (Solicitado pela SMS São Francisco de Itabapoana) – Rafaela Almeida informou que a
coordenadora da SVS, Rita Vassoler confirmou que o Ministério da Saúde descredenciou o SVO e
que virá à Campos para uma visita ao serviço, no dia 05/09/2017; Valéria Lopes, Suplente SMS
Campos, informou que a SMS Campos entrou em contato com o MS para verificar a possibilidade
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de devolução do recurso repassado para o FMS de Campos para custeio do SVO; Geiza Retameiro,
Suplente da SMS são João da Barra falou que a morte por causa indeterminada, ocasiona um grande
impacto no indicadores e fez os seguintes questionamentos: Como será a devolução do recurso de
investimento no valor de 600 mil para implantação do SVO?; A SES tem algum planejamento para
o SVO na região?; O atendimento de verificação de óbito poderá ser realizado pelo IML?; Há
possibilidade de um município da região Noroeste assumir esse serviço para ambas as regiões? O
técnico Hélio Cruz falou que o recurso de investimento de 600mil foi repassado pelo MS
diretamente ao Hospital Escola Álvaro Alvim e o recurso de custeio para o FMS Campos; que já
tem um serviço pronto e pediu o apoio da área técnica da SES. Rafaela Almeida falou que iria levar
as demandas à SVS. 3. Terapia Renal Substitutiva (TRS): necessidade de aumento de vagas de
hemodiálise na região e levantamento da distribuição dos pacientes nos serviços de
hemodiálise pela regulação estadual – por solicitação da CIR o assunto retornou a pauta e Valeria
Lopes, Suplente da SMS Campos falou que a Secretária de Saúde, Fabiana Mello apresentou o
assunto na reunião do COSEMS onde ficou decidido a criação de um grupo de trabalho para
discutir o assunto; informou que a o Secretário de Saúde de Itaperuna estava presente à reunião e
que entrou em contato com o prestador de serviço do seu município, tendo sido disponibilizado 38
vagas; falou que Marcelo da SAECA se comprometeu a verificar recurso para novos pontos de
hemodiálise a ser abertos no Município de Itaperuna; Valéria Lopes informou ainda que todos os
documentos solicitados já foram encaminhados à SAECA. A CIR sugeriu que o GT Regulação faça
um diagnóstico do TRS na região e seja apresentado um estudo sobre a capacidade instalada, o
número de pacientes, a demanda reprimida e a série histórica. 4. 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- o assunto retornou a pauta por solicitação da
CIR e Rafaela Almeida falou que não obteve resposta da SAECA sobre os dados solicitados e
sugeriu que o assunto seja novamente pauta da próxima CIR, tendo concordância de todos. 5.
SISPACTO - situação de alimentação do sistema-Rafaela Almeida 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; Luciano Ferreira, Suplente da
SMS Macaé informou que o assunto seria pauta na próxima reunião do Conselho de Saúde; Rafaela
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Almeida solicitou que a resolução do CMS seja encaminhada a Assessoria do Pacto com cópia à
SE-CIR. 6. Plano de Ação Regional – PAR da Rede Cegonha- Rafaela Almeida informou que a
Área Técnica Saúde da Mulher/SES solicitou que o assunto seja pauta permanente da CIR, mas que
não havia enviado nenhuma orientação ou documento para ser apresentado.7. 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 - 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. Nada mais a
tratar, às 16 horas e quinze minutos, Rafaela Almeida, Representante Suplente do Nível
Central/SES encerrou a 7ª Reunião Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista, Secretária Executiva
da CIR/N, lavrei e assinei a presente ata. Campos dos Goytacazes, vinte e três de agosto de 2017.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N
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