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

Ata da 10ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e trinta
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 decima 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: Bruna Siqueira (Secretaria de
Saúde da SMS São Fidélis), Marcio Giovaninni (Secretário de Saúde da SMS Carapebus), Luiz
Ricardo Maia (Secretário de Saúde da SMS Quissamã), Angela Athaydes (Suplente da SMS São
Francisco de Itabapoana),Valéria Correa Lopes (Suplente da SMS Campos dos Goytacazes), Geiza
Retameiro (Suplente da SMS São João da Barra), Luciano Ferreira (Suplente SMS Macaé); e os
seguintes convidados: Mario Lucio Andrade (Suplente da SMS São Fidélis), Ricardo Mourão
(Suplente da SMS Carapebus), Wagner Barcelos (Técnico da SMS Carapebus), Michelle Escobar
(Técnica da SMS Macaé), Camila Silveira (Técnica da SMS Campos dos Goytacazes), Mariane de
Andrade (Coordenadora do NDVS-Norte), Samyra Salomão (Técnica da SMS Campos dos
Goytacazes), Delba Barros (Técnica da SMS Quissamã), 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 sete Secretarias Municipais de Saúde, três
Secretários de Saúde e quatro Suplentes. Estando ausente o município de Conceição de Macabu. Sra.
Maria de Fatima Cavaleiro, Representante Titular do Nível Central iniciou a reunião, dando as boas
vindas ao novo Secretário Municipal de Saúde de Quissamã Dr. Luiz Ricardo Tigre Maia e
cumprimentando os presentes: I- Apresentação -1. Regionalização (Assessoria de Planejamento e
Assessoria de Regionalização da SES) – Maria de Fátima Cavaleiro fez a apresentação
“Regionalização e Construção de Redes de Atenção à Saúde – RAS”, elaborada pela Assessoria de
Regionalização que visa contribuir para a fundamentação da análise situacional que está sendo
realizada pelos Grupos Condutores de Planejamento Regional Integrado nas 9 regiões de saúde do
Estado do Rio de Janeiro para o Ciclo 2018-2021, que tem como principal objetivo definir os
principais pontos críticos da Região Norte, que irão subsidiar a definição das Diretrizes e Metas do
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Plano Regional da Região. 2. Planejamento Regional Integrado - Trabalho do Grupo Condutor
Regional (Solicitado pela Assessoria de Planejamento/SES) – Ricardo Mourão, Coordenador do
Grupo Condutor Planejamento Regional Integrado fez a apresentação dos dados referentes aos
municípios da região norte com vista a elaboração do diagnóstico regional para elaboração do Plano
Regional Integrado, conforme cronograma pactuado; informou ainda que serão inseridos no
diagnóstico todos os comentários e informações pertinentes à região. II- Pactuação -1. Aprovação da
Ata da 9ª Reunião Ordinária da CIR/N-2017 - a ata foi aprovada pela CIR. 2. Atribuições da
Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) e Promoção da Saúde (PS) no
âmbito do sistema de Vigilância em Saúde do ERJ – Maria de Fátima Cavaleiro falou sobre a
solicitação do envio da minuta pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde/SES para análise da região
sobre a definição das atribuições da vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT) e
Promoção da Saúde (PS) no âmbito do sistema de Vigilância em Saúde, conforme sugerido pelo
COSEMS; o Secretário de Saúde de Quissamã falou sobre a dificuldades dos município menores em
atender a todas as demandas apresentadas na minuta; Geiza Retameiro, representante da SMS São João
da Barra esclareceu que cada grupo de doenças ou agravos que estavam explicitados na proposta, bem
como, de todos os bancos e sistemas de informação são disponíveis pelo Ministério da Saúde que já
subsidiam a vigilância; após esclarecimentos, a proposta foi aprovada pela CIR. 3. Plano Regional da
Rede Cegonha (Solicitado pela Coordenação GCRRCegonha) – Michelle Escobar, coordenadora
do Grupo Condutor da Rede Cegonha da Região Norte a atualização do Plano Regional
da Rede Cegonha, com alteração dos leitos regionais e os dados dos indicadores regionais também
atualizados, em atendimento ao parecer enviado pelo Ministério da Saúde; explicou que após trabalho
concluído, recebeu a comunicação da Coordenação de Saúde da Mulher da SES, que visando a
operacionalização da rede cegonha na região noroeste fluminense, solicitou ao município de Campos
dos Goytacazes o disponibilização de leitos Gestação de Alto Risco (GAR) e de UTI adulto para
gestantes e puérperas, conforme necessidade e sugestão apresentada pelo Grupo Condutor da região
noroeste; explicou que, apesar da capacidade instalada da região norte possuir leitos disponíveis em
GAR no Hospital dos Plantadores de Cana, não possuía os demais leitos necessários ao atendimento de
alto risco, como UTI Neonatal e Canguru. Maria de Fatima Cavaleiro falou que entrou em contato com
a Superintendência de Atenção Especializada (SAECA/SES), para ter esclarecimentos quanto à
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solicitação da SMS de Campos que se posicionou favorável ao atendimento do pleito, desde que
tivesse informações sobre o valor MAC a ser inserido ao teto do município de Campos dos Goytacazes
a partir do remanejamento de recursos alocados na Região Noroeste. O Superintendente da SAECA,
explicou não ser possível a definição deste valor neste momento, pois necessitaria de realizar
primeiramente uma reunião com a Região Noroeste para definição desta previsão. Também informou
que conversou com os técnicos da Coordenação da Saúde da Mulher da SES, que destacou que a SMS
de Campos só assumiria este atendimento a partir da publicação do remanejamento do recurso; porém
Valéria Lopes, Suplente de Campos dos Goytacazes falou que a finalidade era deliberar sobre o Plano
de Ação para atendimento a Região Norte, o que foi aceito por todos os demais gestores e
representantes presentes; perante este impasse a CIR aprovou o Plano de Ação da Rede Cegonha para
atendimento à Região Norte. 4. Habilitação das suas unidades novas da Estratégia Saúde da
Família da SMS Macaé: ESF nova Esperança A, ESF nova Esperança B, ESF do Horto, ESF do
Lagomar C, ESF Lagomar D, clínica da Família do Aeroporto, clínica da Família da Imbetiba
e clínica da Família do Córrego do Ouro. (Solicitado pela SMS Macaé) - Luciano Ferreira,
Suplente da SMS Macaé falou sobre os novos serviços a serem implantados no Município de Macaé;
tendo sido aprovado pela CIR. 5. Credenciamento do Hospital Público Municipal da Serra, como
unidade de hospitalar de Pequeno Porte (processo administrativo/ SEMUSA - 401.622/2017).
(Solicitado pela SMS Macaé) - Luciano Ferreira, Suplente da SMS Macaé falou sobre o novo serviço
a ser e implantado no município de Macaé; tendo sido aprovado pela CIR. 6. Linha de cuidados
paciente com sobrepeso e Obesidade do Município de Campos dos Goytacazes/RJ. (Solicitado
pela SMS Campos dos Goytacazes) – Samyra Salomão, técnica da SMS Campos apresentou a linha
de cuidado a ser implantada no município de Campos, em conformidade com as portarias ministeriais;
tendo em vista o interesse dos secretários municipais de saúde da região Norte no acesso ao
atendimento em Assistência de Alta Complexidade ao Indivíduo com Obesidade a ser implantado
futuramente no Município de Campos dos Goytacazes, a proposta foi aprovada pela CIR. III Informes. 1. Solicitação de esclarecimentos sobre Remanejamento de PPI. (Solicitado pela SMS
São Fidélis) – Bruna Araújo, Secretária de Saúde de São Fidélis informou que foram prestados os
esclarecimentos na reunião da Câmara Técnica da CIR sobre quais procedimentos podem ser
remanejados visando não alterar a rede de Urgência da região e que fez as alterações necessárias na sua
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solicitação de remanejamento da PPI; Valéria Lopes aproveitou para informar que não havia interesse
da SMS Campos em aceitar o remanejamento de PPI de São Fidélis para realização de procedimentos
em Oncologia, tendo sido assentido pela gestora da SMS São Fidélis. 2. Informações sobre o Serviço
de Verificação de Óbitos (Solicitado pela CIR).

Valeria Lopes informou que até o presente

momento não recebeu o oficio da SES/RJ solicitando a prestação de contas conforme solicitado em
CIR no mês anterior; D’Stefano Marcondes, apoiador do COSEMS falou que a SMS Campos deve
cumprir o que consta na portaria relativa a Prestação de Contas, não havendo necessidade de aguardar
o ofício da SES com a solicitação; ficou como encaminhamento que o Município de Campos envie à
SES/RJ a prestação de contas do SVO, bem como a cópia do oficio onde foi solicitado o
descredenciamento do serviço e a publicação do Conselho aprovando a prestação de contas. Sendo
orientado pela representante da SES que perante os vários questionamentos que vem sendo feitos nas
reuniões de CIR pelos gestores e representantes dos municípios. Que mantem o posicionamento da
necessidade de se manter o serviço na região, e na presente situação que a instituição descredenciada
não tem mais interesse de dar continuidade a tal atendimento, o encaminhamento de documento à SES
solicitando o estudo de possibilidade de apresentação de projeto para o estabelecimento de um novo
serviço para a região. 3. Presença técnicos nos Grupos de Trabalho da CIR. (Solicitado pela SMS
Campos) – Valeria Lopes falou sobre a importância da presença dos técnicos nas reuniões dos grupos
de trabalho da CIR para a conclusão dos planos e projetos da região. 4. Solicitação de informação
sobre a locação do imóvel sede do NDVS E CIR. (Solicitado pela coordenação do NDVS/N) –
Mariane Melo falou sobre a falta de pagamento pela SMS Campos do aluguel do imóvel onde está
localizada a sede do NDVS e a CIR, mesmo tendo saldo disponível; Valeria Lopes informou que a
SMS de Campos já havia assinado os processos de pagamento e que em breve a situação estaria
regularizada. 5. Solicitação do saldo atualizado dos recursos regionais para apresentação na CIR
de dezembro. (Solicitado pela SE-CIR) – a SE-CIR solicitou a apresentação na CIR de dezembro, do
saldo atualizado dos recursos regionais que se encontram alocados nos FMS de Campos, Macaé e
Quissamã. 6. IV Encontro Estadual de Educação Permanente em Saúde. (Solicitado pela
Superintendência de Educação em Saúde/SES)- Maria de Fátima Cavaleiro falou que devido a
grande número de inscrições para o evento, foi informada pela Coordenação de Educação Permanente
da SES que não haviam mais vagas disponíveis ; Delba Barros, técnica da SMS Quissamã questionou
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que seus profissionais não tiveram acesso as vagas; Maria de Fatima Cavaleiro falou que entraria em
contato com a Superintendência de Educação em Saúde/SES para verificar a possibilidade de abertura
de vagas para os municípios que não conseguiram se inscrever no Encontro de Educação Permanente
em Saúde que será realizado em 8/12 e que enviaria a resposta posteriormente. 7. Chamamento
Público da SMS Macaé para contratualização de serviços de média e alta complexidade Processo Nº 402.140/2017. (Solicitado pela SMS Macaé) - Luciano Ferreira, Suplente da SMS
Macaé informou sobre o processo realizado pela SMS Macaé. 8. Informes CIB/RJ. o Sr. Sandro
Régis informou que os assuntos inerentes à região já foram encaminhados por meio eletrônico
anteriormente. 9.

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 cinquenta minutos, a
Sra. Maria de Fatima Cavaleiro, Representante Titular do Nível Central encerrou a 9ª Reunião
Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista, Secretária Executiva da CIR/N, lavrei e assinei a presente
ata. Campos dos Goytacazes, vinte e sete de novembro de 2017.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Valéria C. Lopes
Suplente da SMS de Campos dos Goytacazes

Luciano Ferreira
Suplente da SMS de Macaé

Geiza Retameiro

Maria de Fatima Cavalheiro
Representante Titular do Nível Central

Marcio Giovaninni
Secretario de Saúde da SMS de Carapebus

Angela Athaydes
Suplente da SMS São Francisco de Itabapoana

Bruna Araújo Siqueira
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Suplente da SMS de São João da Barra

Secretaria de Saúde SMS São Fidélis
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