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

Ata da 8ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
cinquenta 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): Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do
Nível Central - SES/RJ) e das Secretarias Municipais de Saúde: Valeria Lopes, (suplente da SMS
Campos dos Goytacazes), Luciano Ferreira (Suplente da SMS de Macaé), Sebastião Tavares
Campista (Secretário de Saúde de São Francisco de Itabapoana), Keth Fernandes (Suplente SMS
São João da Barra). E os seguintes convidados: Ângela Athaydes (Suplente da SMS São Francisco
de Itabapoana, Geiza Retameiro (Técnica da SMS São João da Barra), Alexandre Sereno (Técnico
da SMS Campos) e Sandro Régis (Representante Regional da Câmara Técnica da CIB). A Plenária
contou com a presença da Representação da SES e de quatro Secretarias Municipais de Saúde,
sendo um Secretário de Saúde e três Suplentes. Estavam ausentes a SMS Carapebus, SMS
Quissamã, SMS de Conceição de Macabu e SMS São Fidélis. Maria de Fátima Cavaleiro,
Representante Titular do Nível Central iniciou a reunião: I. Pactuação- 1. Aprovação da Ata da 7ª
Reunião Ordinária da CIR/N-2017- a ata foi aprovada pela CIR. 2. Instituição do Grupo
Condutor Regional do Planejamento Regional Integrado – Ciclo 2018-2021- Maria de Fátima
Cavaleiro informou que o Plano Regional de Saúde do estado do Rio de Janeiro termina a sua
vigência em 2017 e faz-se necessário o início do processo de planejamento das regiões de saúde,
que terá como produto final o Plano Regional de Saúde do estado do Rio de Janeiro - 2018/2021;
destacou que o Ministério da Saúde está repensando o processo de elaboração COAP e publicou a
Resolução CIT nº 23, de 17 de agosto de 2017, que estabelece diretrizes para os processos de
Regionalização, Planejamento Regional Integrado e Governança das Redes de Atenção à Saúde no
âmbito do SUS; falou que o estado do Rio de Janeiro tem um histórico sobre planejamento
integrado e estava disponibilizando o consolidado da pesquisa feita junto às regiões com as
informações sobre este processo. Portanto acolhendo sugestões das regiões, a primeira etapa deste
novo ciclo de Planejamento Regional, terá como foco a formatação de diagnóstico com a maior
participação de gestores e técnicos de cada região de saúde, onde serão levantados os problemas e
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as ações que serão realizadas através de uma matriz de diretrizes e metas; propôs que nesses
primeiros encontros do grupo condutor sejam observados nos planos municipais de saúde os
problemas regionais. Após foi apresentada a proposta da região, em relação a instituição do Grupo
Condutor do Planejamento Regional Integrado Norte – Ciclo 2018-2021 que será composto pelos
técnicos municipais membros do GT Planejamento Regional, pelos técnicos municipais membros
da Câmara Técnica e pelos Coordenadores (ou suplente) dos Grupos de Trabalho da Atenção
Básica, Rede Cegonha, Rede Cuidados Pessoa com Deficiência, Vigilância em Saúde,
Urgência/Emergência, Alimentação Nutrição/Aleitamento, Saúde Mental, CIES e Regulação, as
reuniões serão realizadas nos dias de reunião da Câmara Técnica (10/10, 22/11 e 13/12) com
apresentação das ações e proposições aos gestores na Plenária da CIR, com a presença da área
técnica da SES; a proposta foi aprovada pela CIR. 3. Capacitação em AIDPI Neonatal: divisão
de vagas, municípios-sede, recursos físicos e recursos materiais.- Maria de Fátima Cavaleiro
informou que a solicitação foi encaminhada pela Área Técnica Saúde Mulher, Criança, Adolescente
e Aleitamento Materno/SES e apresentou a proposta de que a capacitação em AIDPI Neonatal seria
realizada no Município de Campos dos Goytacazes, ficando a distribuição das 20 vagas
disponibilizadas para a Região Norte do Estado do Rio de Janeiro, assim definida: 6 vagas para
Campos, 2 vagas para Carapebus, 2 vagas para Conceição de Macabu, 2 vagas para Macaé, 2 vagas
para São Fidélis, 2 vagas para São Francisco de Itabapoana e 2 vagas para São João da Barra, com a
responsabilidade de cada município pelo transporte ao município sede e pelas cópias do material
didático de seus profissionais indicados;

a proposta foi

aprovada pela CIR. 4.

Desinstitucionalização: retorno aos municípios de origem, dos pacientes internados nos
hospitais psiquiátricos. Maria de Fátima Cavaleiro informou que a solicitação foi encaminhada
pela SMS Campos dos Goytacazes e foi apresentado pelo Técnico Alexandre Sereno que falou
sobre o trabalho de desinstitucionalização da SMS Campos que resultou na diminuição da
internação psiquiátrica no ano de 2017, ocasionando a redução de internação nos hospitais
psiquiátricos de Campos (Hospital Henrique Roxo e Hospital Abrigo João Viana), logo, a redução
do recurso financeiro as instituições; e, propôs as seguintes ações: o processo de
Desinstitucionalização

na

região

Norte,

com

elaboração

dos

Planos

Municipais

de

Desinstitucionalização; fortalecimento dos programas com o monitoramento pelas equipes de saúde
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mental das solicitações de internações nas unidades de emergência; acompanhamento dos pacientes
internados nos hospitais psiquiátricos (alta responsável); redução das internações em no mínimo
50% nos próximos três meses; fortalecimento da RAPS Regional e construção do Plano de
Desinstitucionalização Regional; e que, em virtude da ameaça de fechamento dos hospitais
psiquiátricos e do início do processo de desinstitucionalização, propôs o não recebimento de
pacientes de outras regiões através da Regulação Estadual para internação psiquiátrica, a partir de 1º
de Outubro; tendo a aprovação da CIR. 5. Credenciamento do Hospital Público Municipal de
Macaé em alta complexidade de Traumatologia e Ortopedia – Luciano Ferreira, Suplente da
SMS Macaé, apresentou os dados de atendimento do Hospital que faz parte da rede de Urgência e
Emergência da Região Norte, e que é necessário a habilitação em uma especialidade e que foi dado
início ao processo de credenciamento junto a SAECA/SES, tendo a aprovação da CIR. 6.
Remanejamento PPI em Neurocirurgia (coluna e tumores) – Valeria Lopes, Suplente da SMS
Campos dos Goytacazes falou que está aguardando as informações da SAECA/SES sobre o
atendimento realizado pela SMS Itaperuna para os pacientes oriundos de Campos e solicitou a
retirado do assunto da pauta. 7. Remanejamento PPI em Tomografia Computadorizada;
Densitometria Óssea; Diagnósticos em Cardiologia Intervencionista, Medicina Nuclear
(Cintilografias),

Radiologia

Intervencionista,

Ressonância

Magnética;

Colonoscopia

(Coloscopia), Esofagogastroduodenoscopia; Monitoramento Pelo Sistema Holter 24 H (3
Canais);

Monitorização Ambulatorial De Pressão Arterial; Cardiologia – cardiologia

intervencionista (Leitos Cirúrgicos); – Cardiologia – cardiologia intervencionista (Leitos
Cirúrgicos); Cardiologia – cirurgia cardiovascular (Leitos Cirúrgicos); Cardiologia –
cirurgia vascular (Leitos Cirúrgicos) da SMS São Francisco de Itabapoana – Sebastião
Campista, Secretário de Saúde de São Francisco de Itabapoana falou que devido à dificuldade do
atendimentos aos seus munícipes estava solicitando o remanejamento de PPI; Valeria Lopes,
Suplente da SMS Campos falou que havia erro na quantidade de radiologia intervencionista, tendo
sido esclarecido que o valor estava correto; questionou também sobre a realização de exame de
ressonância magnética aos pacientes atendidos na urgência no Hospital Ferreira Machado;
Sebastião Campista e explicou que o hospital não tinha aparelho próprio e que se responsabilizaria
em arcar com as despesas do paciente de seu município que necessitasse do exame; após discussão
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e demais esclarecimentos, a proposta de remanejamento foi aprovada pela CIR. II. Informes-1.
Solicitação de Informações à SVS/SES sobre o Serviço de Verificação de Óbitos – Maria de
Fátima Cavaleiro informou que houve repasses financeiros no valor de 600 mil reais realizados pela
Secretaria de Estado de Saúde, e de outro recurso referente à habilitação do serviço pelo Ministério
da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Campos para contratualização e implantação do SVO
Regional, mas que devido à falta de prestação de contas pela SMS Campos à SES a partir de 2013,
o recurso foi suspenso; informou mais uma vez que a Superintendência de Vigilância em Saúde da
SES vem fazendo vários contatos e já enviado ofício ao Município de Campos solicitando o
relatório de prestação de contas, mas que até o momento não havia obtido resposta. E que a técnica
Rita Vassoler da SVS/SES, informou que diante da situação de não produção do Serviço, o mesmo
foi desabilitado pelo MS. Esta ficou de fazer contato com o Ministério para ter informações quanto
a uma provável visita técnica feita durante o mes de Setembro de 2017 ao Hospital Escola Álvaro
Alvim pelos técnicos do MS; Valeria Lopes solicitou a possibilidade de envio das cópias das
transferências de recursos pela SES ao FMS de Campos do ofício de solicitação de prestação de
contas ao Município de Campos, que constam do processo relativo à Resolução SES Nº 750 de
30/09/2013, já que a mesma destacou não ter encontrado os documentos citados, falou que irá
verificar na SMS Campos onde se encontra o processo e informará na próxima reunião. 2.
Solicitação de informação à SAECA/SES sobre o quantitativo de atendimento em
Neurocirurgia em Itaperuna para os pacientes oriundos dos municípios da Região Norte –
Maria de Fátima Cavaleiro informou que apesar de ter recebido as tabelas da SAECA verificou que
os dados estavam incompletos conforme a solicitação dos gestores. Falou que entrou em contado
com a àrea técnica da SES esolicitou a revisão das planilhas enviadas, destacou que está aguardando
o retorno das informações para envia-las à CIR para divulgação junto aos municípios, e propôs que
o assunto retornasse na próxima plenária caso necessário, tendo concordância da CIR 3. Terapia
Renal Substitutiva – Valeria Lopes informou que foi disponibilizada pela SMS Itaperuna 32 vagas
para hemodiálise e que Marcelo da SAECA/SES alocou recurso financeiro para o atendimento aos
pacientes oriundos da região Norte; informou que a SMS Campos estava fazendo um levantamento
para remanejamento de pacientes que se encontram em outras regiões mais distantes. 4.
SISPACTO - situação de alimentação do sistema – Maria de Fátima Cavaleiro informou que o
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Município de Macaé ainda não teve suas metas homologadas e Luciano Ferreira da SMS Macaé
explicou que ainda não conseguiram a aprovação do Conselho Municipal de Saúde e que estão
encaminhando ofício ao Conselho Estadual. 5. Plano de Ação Regional – PAR da Rede CegonhaMaria de Fátima Cavaleiro informou que não tinha informações sobre a condução do Plano, devido
à ausência da coordenação do grupo condutor- Michele Escobar. (Solicitado pela Área Técnica
Saúde da Mulher/SES). 6. 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 não estava presente à plenária. Nada mais a tratar, às dezesseis horas e quarenta
minutos, Maria de Fátima Cavaleiro, Representante Titular do Nível Central/SES encerrou a 8ª
Reunião Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista, Secretária Executiva da CIR/N, lavrei e assinei a
presente ata. Campos dos Goytacazes, vinte e cinco de setembro de 2017.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Valéria C. Lopes
Suplente SMS de Campos dos Goytacazes

Sebastião T Campista Filho
Secretário de Saúde da SMS São Francisco de Itabapoana

Maria de Fátima Cavaleiro
Representante Titular do Nível Central

Luciano Ferreira
Suplente da SMS de Macaé

Keth Ferreira Miranda
Suplente da SMS de São João da Barra
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