Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2019
Ao vigésimo segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às treze
horas, no Gabinete do Secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, no município
do Rio de Janeiro, foi realizada a terceira reunião ordinária da Comissão Intergestores
Regional Noroeste do ano de dois mil e dezenove, contando com a presença dos
seguintes membros: Rebecca Cabral, Representante de Nível Central da SES/RJ,
Meirelane Rosa; Suplente de Nível Central; Diogo Coimbra, Secretário Executivo
da CIR Noroeste, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR
Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde Cambuci: Agnaldo Melo (Gestor);
Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor);
Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Cátia Andrade (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Gislaine Gonçalves (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Miracema: Gleice Feijó (Gestora); Secretaria Municipal
de Saúde Natividade: Marília Serrano (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de
Porciúncula: Carlos Marcelo Menin (Gestor); Marco Avelar (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Sto. Antônio de Pádua: Evaléria Jobim (Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo Poeys (Gestor);
Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael Fabbri (Gestor). D’Stefano
Silva (COSEMS); Uenes Corrêa: Coordenador Planejamento – SMS de Itaperuna;
Antônia de F. Bernardo (SAECA); Nilton Carlos Alberto (CREG - Noroeste); Ana
Carolina Almeida (SAPS/SES-RJ); Maria Edéa Giovanini (SReg/SGAIS/SES-RJ),
Suzete Henrique (SAFIE/ SGAIS/ SES-RJ) e Walter Godói (SEINSF/MS). A plenária
contou com a presença da representação da SES de onze Secretarias Municipais de
Saúde, sendo dez Secretários de Saúde: Cambuci, Cardoso Moreira, Itaocara, Laje do
Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de
Ubá, Varre-Sai e um Suplente, da SMS de Itaperuna. Ficaram sem representação os
municípios de: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana e Italva. Rebecca iniciou a reunião
agradecendo a presença e expôs os seguintes pontos de pauta: I. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 2º Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em
Itaperuna. Rebecca informou que a minuta da Ata já havia sido disponibilizada aos
Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e
Pactuação na 3ª Reunião Plenária CIR de 2019. Não havendo nenhuma objeção, o
ponto foi pactuado. 2. Pactuação do Projeto de Implantação do Núcleo de Apoio à
Saúde da Família - NASF, em Laje do Muriaé. Rebecca informou que este ponto
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foi solicitado por Gislaine Gonçalves, Secretária de Saúde do município. Gislaine
explicou sobre o processo de Implantação do NASF no município e informou que será
protocolado na Atenção Básica. Não havendo nenhuma objeção, o ponto foi pactuado.
3. Minuta de Deliberação que pactuará, em nível regional, as metas para o
processo de pactuação dos indicadores para o ano de 2019. Rebecca informou que
este ponto foi de uma solicitação feita pela Área Técnica do Planejamento da SES/RJ
e explicou que trata-se de pactuar entre os gestores da região Noroeste, o
compromisso das metas dos 22 indicadores 2019, correspondentes à pactuação
nacional e dos 14 indicadores de monitoramento pactuados em CIB, com
formalização do processo de pactuação mediante registro e validação no sistema
oficial do Ministério da Saúde, para posterior homologação pela SES-RJ e registro no
FORM-SUS. Rebecca chamou atenção para alguns indicadores sensíveis à Atenção
Básica e monitoramento dos indicadores já pactuados. 4. Número de Vagas para os
Cursos de Capacitação do Plano de Enfrentamento à SC2 e STORCH. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Ana
Caroline Medina, representante da área técnica da Atenção Primária à Saúde, explicou
sobre as capacitações que serão realizadas na região Noroeste: Capacitação em AIDPI
Neonatal, Capacitação em AIDPI Criança, Capacitação em Estimulação Precoce para
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, Capacitação em
Estimulação Precoce para Atenção Básica, profissionais da educação, assistentes
sociais e familiares usando Metodologia “Caixas e Bacias” e a Capacitação em
Cuidado Biopsicossocial. Foi pactuado que na próxima reunião da Câmara Técnica da
CIR Noroeste se faça uma planilha com indicação dos profissionais dos municípios
interessados e o quantitativo de vagas. O ponto não foi pactuado, ficando a pactuação
para a próxima CIR, em Abril. II. Informes: 1. Ofício 076 GAB/SMS Porciúncula –
PPI. Rebecca informou que este ponto foi solicitado por Marcelo Menin, SMS do
município. Marcelo informou que tem recebidos vários pacientes do município de
Natividade em sua unidade e por esse motivo gostaria de saber se o município de
Porciúncula tem interesse em alocar o recurso de PPI de Hepatites Virais,
considerando que o Centro Municipal de Infectologia de Porciúncula já vem
prestando serviços destes agravos ao município de Natividade. Marcelo informou que
já protocolou também o ofício na SMS de Natividade. D’Stefano questionou dizendo
que não pode retirar todo o teto de PPI do município. Marília Serrano, SMS do
município de Natividade, informou que está verificando com os técnicos essa questão.
O ponto permanecerá em pauta para discussão nas reuniões de Abril. 2. Emendas
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Parlamentares da SMS de Italva. Rebecca informou que este ponto foi solicitado
por Camila Louvain, Suplente da SMS de Italva e apresentou as Emendas com os
números de propostas assinaladas abaixo: Proposta n° 36000.2443562/01-800 Recurso de incremento MAC - Valor R$ 303.913,00 - Italva/RJ. Proposta n°
36000.2386472/01-800 - Recurso de Incremento PAB - Piso de atenção Básica Valor R$ 200.000,00 - Italva/RJ. As mesmas já foram encaminhadas para as
respectivas áreas técnicas. 3. Ofício SMS 088/2019 da SMS de Itaperuna. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado por Oliver Trajano, SMS do município. Uenes
Corrêa, técnico do município, explicou sobre o fluxo e protocolo para exames de
Papanicolau que serão realizados pelo Laboratório CIPA, em Itaperuna/RJ. Uenes
informou que a Sra. Paula Carpi, diretora do laboratório, explicou que o município
terá que entregar no laboratório CIPA 3 vias, uma fica no laboratório, uma vai para
Regulação e a outra vai para o Núcleo de Controle e Avaliação de Itaperuna. A
Central de Regulação irá avisar aos municípios quando a cota estiver se esgotando.
Foi solicitada atenção ao preenchimento correto da ficha. 4. Explicações acerca das
solicitações realizadas à Assessoria de Regionalização. Rebecca informou que este
ponto foi solicitado pela Dra. Renata Carnevale, Assessora Chefe de Integração
Regional. Dra. Renata fez explicações acerca das solicitações realizadas para a
Assessoria de Regionalização e falou sobre algumas demandas que têm chegado de
forma solta, que é preciso antes, levantar as demandas em cima de dados técnicos. 5.
CLINEFRON, no município de Santo Antônio de Pádua. Rebecca explicou que
este ponto foi mantido em pauta a pedido dos SMS, até saberem sobre uma resposta
da SAECA sobre esse encaminhamento. Antônia de Fátima, representante da
SAECA, informou que recebeu um documento de Santo Antônio de Pádua, onde
falava sobre a confecção da fístula em Barra Mansa, que é muito distante de todos os
municípios da região Noroeste, mas estão averiguando com o município de Campos
dos Goytacazes, que se mostrou interessado e que mandaram um e-mail para
averiguar as informações e ainda não obtiveram respostas do município. Antônia
questionou se todos os municípios estariam de acordo em mandar os pacientes para
Campos. Todos os municípios presentes disserem que sim. Foi pactuado entre os
Secretários presentes manter este ponto em pauta para Abril, onde Rebecca trará uma
resposta da SAECA. 6. Tabulações de informação em saúde, atualizações para
2019. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
Regionalização e apresentou as tabulações de informações em saúde, atualizadas para
o ano de 2019. 7. Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela.
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Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em
Saúde da SES/RJ e explicou sobre o Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre
Amarela e falou que a SE-CIR Noroeste já enviou as apresentações. Diogo falou dos
municípios que não bateram as metas. Foi informado que o município de Itaocara está
sem profissional de referência para RH, e o município de Laje do Muriaé informou
que entrarão dois técnicos para vigilância. 8. Diagnóstico precoce para o registro do
câncer infanto-juvenil/ Capacitação de profissionais de saúde e registradores de
câncer da rede SUS. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria
de Regionalização e explicou sobre o Diagnóstico precoce para o registro do câncer
infanto-juvenil/ Capacitação de profissionais de saúde e registradores de câncer da
rede. Rebecca informou que serão oferecidas 2 turmas para a região Noroeste, ainda
sem data de início marcada, serão 3 dias de capacitação, 06 módulos temáticos, 24
horas de curso para médicos e enfermeiros e 20 horas curso para os demais
profissionais de saúde. 9. 15° Encontro Nacional de Aleitamento materno, 5°
Encontro Nacional de Alimentação complementar Saudável, 3rd World
Breastfeeding Conference. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela
Assessoria de Regionalização e explicou sobre 15° Encontro Nacional de Aleitamento
materno, 5° Encontro Nacional de Alimentação complementar Saudável, 3rd World
Breastfeeding Conference. O encontro será nos dias 11 a 15 de novembro no Centro
de Convenções Sulamérica, no MRJ, e tem como objetivo congregar profissionais de
saúde, pesquisadores e sociedade civil para promover articulação, democratização do
conhecimento científico e amplo debate sobre aleitamento materno e alimentação
complementar saudável, tendo como foco a proteção ao direito humano a essas
práticas, para a preservação da vida. 10. Devolutiva do DIGISUS. Rebecca informou
que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Walter Godói, do
MS, fez uma explicação sobre a devolutiva da área técnica da SES em relação a
capacitação do DigiSUS. Walter deixou o telefone de contato para informações sobre
o DigiSUS - 21 3985-7564 11. Campanha de Vacinação Antirrábica. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da
SES/RJ e informou os municípios da região Noroeste que ainda não enviaram os
dados referentes à campanha de vacinação antirrábica para a Coordenação de
Vigilância Ambiental, são eles: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara,
Miracema e Santo Antônio de Pádua. O e-mail deverá ser enviado para
ambiental.sesrj@gmail.com. O município de Varre-Sai informou que tem de 14 a
16.000 doses de vacina sem uso, e que vai notificar com a área técnica responsável
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para não perder essas vacinas. 12. Distribuição da Caderneta de Saúde da Criança
para os municípios (maternidades) do ERJ. Rebecca informou que este ponto foi
solicitado pela área técnica de Atenção Primária da SES/RJ. Rebecca informou sobre
a questão da Distribuição da Caderneta de Saúde da Criança para os municípios
(maternidades) da região e explicou que o quantitativo é definido por critério do MS
para um período de 4 anos, que tem por base o número de nascidos vivos em um
determinado ano, acrescido de 10%. As cadernetas são disponibilizadas através do
CGA e a cota de cadernetas de saúde da criança referente aos 6 próximos meses de
2019 aos municípios, a partir de 20/03. As cotas dos municípios serão definidas por
município de ocorrência de nascimento e desta forma todas as maternidades públicas,
conveniadas e privadas, devem dispensar as cadernetas a todas as crianças nascidas no
estabelecimento. Somente serão distribuídas cadernetas aos municípios que possuem
maternidades. Humberto questionou o ponto dizendo que as cadernetas iriam para os
municípios e não são encaminhadas somente aos municípios com maternidade, e que
desse modo, os municípios ficariam desabastecidos, que este ponto havia passado
com outro texto na reunião do COSEMS. D´Stefano explicou que agora a redação do
texto, após a discussão na reunião do COSEMS, está correta. 13. Fluxo de acesso ao
medicamento Imunoglobulina na região Noroeste. Rebecca informou que este
ponto foi solicitado pela área técnica de Assistência Farmacêutica da SES/RJ. Suzete
Henrique (SAFIE/ SGAIS/ SES-RJ), explicou que já foram levantadas algumas
questões em relação ao atendimento da Imunoglobulina na região Noroeste, que estão
tentando atender as urgências, que tiveram dois municípios com demandas, São José
de Ubá e Itaocara, e que os mesmos estavam sendo acompanhados pelos municípios
pólo e depois passaram a ser atendidos no Hospital São José do Avaí, em Itaperuna.
Suzete explicou o que o MS pede exames específicos e observam as análises, que
quando a solicitação vem pelo HSJA, que a área técnica ficou sabendo que não
estavam tendo problemas quanto a internação deste paciente no hospital, que o
problema ocorre quando o paciente está internado no HSJA e o município de
residência do paciente solicita o medicamento. O município de Porciúncula expôs a
sua dificuldade em relação à retirada do medicamento na farmácia excepcional em
Itaperuna e também falou da dificuldade em comprar o medicamento, que é preciso
negociar esse fluxo. Marcelo Poeys, gestor da SMS de São José de Ubá, informou que
nunca tiveram problemas com o fluxo até ter ocorrido dos dois casos no município.
Cátia Sias, gestora da SMS de Itaocara, informou que um paciente foi internado no
HSJA e o município ficou responsável por conseguir o medicamento. Uenes Corrêa,
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representante da SMS de Itaperuna, irá apurar os fatos narrados nessa plenária e trazer
uma solução na próxima reunião, um fluxo de atendimento. 14. Inclusão de Pauta:
Superintendência de Regulação/SGAIS/SES-RJ. Maria Edéa apresentou o Sr.
Nilton Carlos Alberto, da CREG - Noroeste. Edéa apresentou o processo de Cogestão
do complexo regulador da Região de Saúde Noroeste Fluminense nº
E08/011/105/2017 de 12/06/2017. 15. Inclusão: Cartilha do Sistema Estadual de
Regulação. Rebecca explicou sobre o guia rápido confeccionado pela
Superintendência Estadual de Regulação para ajuda aos técnicos reguladores. Na
cartilha há informações técnicas sobre a regulação de procedimentos no módulo
internação hospitalar e no módulo ambulatorial. Diogo informou que será enviado
para todos por e-mail. 16. Informes COSEMS. Rebecca informou que este ponto é
exposto pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, os itens de
destaque para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da Região como
eventos e portarias publicadas. D’Stefano falou sobre o Seminário Regional de
Assistência Farmacêutica que acontecerá no dia 02 de abril das 08 às 17:00 hs na
Câmara de Vereadores de Porciúncula, e que estão convidados coordenadores da
assistência farmacêutica, atenção básica e técnicos do planejamento. D’Stefano falou
sobre o SIOPS, que o 6º bimestre tem que ser homologado e que não fizeram os
municípios de Aperibé, Cardoso Moreira, Italva e Laje do Muriaé. D’Stefano falou do
Cofinanciamento: para verificarem a possibilidade de entrada da sala de estabilização,
falou sobre a Assembléia da nova diretoria do COSEMS. D’Stefano informou que o
soro antibotrópico chegou a Itaperuna, e que não é necessário o paciente ser atendido
no município de Campos dos Goytacazes e informou que já encaminhou as portarias
do período. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às
dezesseis horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da
CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Rio de Janeiro, vinte e dois de março do ano de
dois mil e dezenove.

