Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2019
Ao décimo sétimo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas,
em Itaperuna /RJ, foi realizada a quarta reunião ordinária da Comissão Intergestores
Regional Noroeste do ano de dois mil e dezenove, contando com a presença dos
seguintes membros: Rebecca Cabral, Suplente Nível Central da SES/RJ; Diogo
Coimbra, Secretário Executivo da CIR Noroeste, Bruno Santos, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Jesus do Itabapoana: José Geraldo dos Reis (Suplente); Secretaria Municipal de
Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de
Saúde de Itaperuna: Oliver Trajano (Gestor); D’Stefano Silva (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Maria Beatriz Silva (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde Natividade: Adriana Gentil (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Porciúncula: D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Priscila Reder (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo Poeys (Gestor);
D’Stefano Silva (COSEMS); Paula Carpi (Laboratório CIPA), Raul Fana (Laboratório
CIPA); Itaeci Ruas (NDVS Noroeste) e Arith Ramos (Coordenação da Farmácia do
Componente Especializado de Itaperuna). A plenária contou com a presença da
representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários
de Saúde: Cardoso Moreira, Itaperuna, São José de Ubá e cinco Suplentes, Bom Jesus
do Itabapoana, Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua.
Ficaram sem representação os municípios de: Aperibé, Cambuci, Italva, Itaocara,
Miracema e Varre-Sai. Rebecca iniciou a reunião agradecendo a presença e expôs os
seguintes pontos de pauta: I. Apresentação: 1. Encaminhamentos da reunião com
o Secretário de Estado de Saúde, na reunião da CIR realizada na SES/RJ.
Rebecca apresentou aos SMS os encaminhamentos das reuniões com o Secretário
Estadual e o que a SES espera em contrapartida dos Secretários Municipais de Saúde
da Região Noroeste. Rebecca falou que foram levadas pelas SMS para a SES
questões/problemas de média e alta complexidade, e que, passada essa reunião, foi
marcada uma nova reunião com o presidente do Hospital São José do Avaí (HSJA) e
seus administradores, e foi verificado que no ano de 2018 o hospital produziu o triplo
do que foi pactuado em procedimentos de média complexidade e também houve
excedente na produção de procedimentos da alta complexidade, e que o estado
compreende que é preciso contribuir com o fortalecimento da média complexidade na
região e utilizar o HSJA como a principal referência para atendimento de alta
complexidade e dividir a referência da média complexidade com outro serviço da
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região. Nesse sentido, o intuito da SES é fazer uma visita técnica em 3 municípios
com hospitais mais estruturados para ver a possibilidade de fortalecer a média
complexidade. Rebecca informou que o HSJA vai continuar fazendo média
complexidade, porém não vai fazer tudo sozinho, que essa é a ideia da SES. Em
contrapartida, Rebecca informou sobre o monitoramento dos indicadores que são
sensíveis à Atenção Primária cujas metas não são cumpridas, e explicou que cada
SMS precisa se esforçar em fortalecer sua atenção primária e cumprir os indicadores
pactuados e no fortalecimento do GT de Atenção Básica regional. D’Stefano frisou
novamente sobre a falta de participação dos técnicos nas reuniões dos GTs. II.
Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 3º Reunião Ordinária da CIR Noroeste
realizada no Rio de Janeiro. Rebecca informou que a minuta da Ata já foi
disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e
revisão de texto e Pactuação na 4ª Reunião Plenária CIR de 2019. Não havendo
nenhuma objeção, o ponto foi pactuado. 2. 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, e explicou, sobre as
Capacitações que serão realizadas na região Noroeste, descritas abaixo:
Capacitação em AIDPI Neonatal, (médicos e enfermeiros - 28 vagas, duas por
municípios, dias 05, 06, 07 de junho). Capacitação em AIDPI Criança, (28 vagas)
- Capacitação em Estimulação Precoce para fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
terapeutas ocupacionais. (35 vagas, 02 por município e +1 para municípios maiores
de acordo com população). Capacitação em Estimulação Precoce para Atenção
Básica, profissionais da educação, assistentes sociais e familiares usando Metodologia
“Caixas e Bacias”. Capacitação em Cuidado Biopsicossocial. (35 vagas, 02 por
município e +1 para municípios maiores de acordo com população). Não havendo
nenhuma objeção, o ponto foi pactuado. 3. Ofício 095 SMS/SAP Santo Antônio de
Pádua - Indicação nome CIES. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pelo
GT CIES da Região Noroeste, e explicou que o técnico escolhido, o Sr. Deodoro
Santos Bento, ainda não foi nomeado pela SMS de Santo Antônio de Pádua, portanto
o ponto não foi pactuado, ficando para o próximo mês. 4. Inclusão Pauta: Pactuação
do número de Vagas para a Capacitação do Projeto de Pré-Natal para a Região
Noroeste: Rebecca informou sobre a capacitação de médicos e enfermeiros, e
explicou que o número de vagas a ser pactuado, seria o mesmo da 1° fase do Projeto,
ministrado pela UERJ: 50 alunos para cada tutor, 2 turmas de 25 alunos cada. O curso
será ministrado em 02 dias com aulas de manhã e tarde (teórico), e prático 40 horas 1
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a 2 semanas. Não havendo nenhuma objeção, o ponto foi pactuado. III. Informes:
1.Ofício 076 GAB/SMS Porciúncula – PPI. Rebecca informou que este ponto foi
solicitado por Marcelo Menin, SMS do município. Marcelo quer saber do município
de Natividade se o mesmo tem interesse em alocar em Porciúncula 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.
Natividade ficou de ver com a área técnica a resposta e informar à Porciúncula. O
município de Natividade informou que tem interesse em fazer a transferência da PPI.
2. Ofício NCAAR 086/2019/SMS de Bom Jesus: Rebecca informou que este ponto
foi solicitado por Edison Chaves, SMS do município. José Geraldo, suplente, explicou
sobre o procedimento de troca de PPI requerido pelo município, retirando consultas
oftalmológicas de Santo Antônio de Pádua e realocando-os em Itaperuna. No ofício
há o protocolo de entrega desta solicitação na SMS de Santo Antônio de Pádua e o
ofício de aceite da SMS de Itaperuna. Diogo informou que os documentos estão todos
certos. 3.Emendas Parlamentares de Cardoso Moreira: Rebecca informou que este
ponto foi solicitado por Solange Monteiro, técnica do município. Humberto Dias
informou as propostas de emendas parlamentares listadas, Proposta nº
36000.2507812/01-900 - Recurso de incremento PAB - Valor R$ 1.000.000,00.
Proposta nº 36000,2507762/01-900 - Recurso de incremento MAC - Valor R$
200.000,00. 4.Emendas Parlamentares de Miracema: Rebecca informou que este
ponto foi solicitado por Bruno Leal, Técnico da SMS de Miracema. Bruno informou
as propostas de emendas parlamentares listadas: Incremento MAC:
36000.2523232/01-900 no valor de R$ 1.100.000,00;Transporte Sanitário Eletivo:
36285.4840001/19-005 no valor de R$ 180.000,00; Incremento PAB:
36000.2610552/01-900
no
valor
de
R$
500.000,00
Construção de Pólo Academia da Saúde (Intermediário): 36285.4840001/19-001 no
valor de R$ 125.000,00; SAECA: Objeto: Incremento MAC 36000.2523232/01-900
no valor de R$ 1.100.000,00; SAECA: Objeto: Transporte Sanitário Eletivo
36285.4840001/19-005 no valor de R$ 180.000,00. SAB, Incremento PAB:
36000.2610552/01-900 no valor de R$ 500.000,00; Proposta 36285.4840001/19-001
Construção de Academia da Saúde (Polo Intermediário) no valor de R$ 125.000,00. 5.
Emendas Parlamentares de Cambuci - Ofício 050: Rebecca informou que este
ponto foi solicitado por Maria Sebastiana, técnica do município. As propostas de
emendas enviadas à área técnica, foram: 13891753000/1190-02 no valor de R$
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999.990,00, proposta 13891753000/1190-07 no valor de R$ 349.990,00, proposta
1389175300/1190-04 no valor de 50.000,00, proposta 99618 de R$ 300.000,00 para
custeio, proposta 99614 no valor de R$ 300.000,00 para custeio, proposta
36000257982/01-900 no valor de R$ 100.000,00. 6. Ofício 131/2019 - PPI de Laje
do Muriaé. Rebecca informou que este ponto foi solicitado por Maria Beatriz,
suplente do município. Beatriz explicou que fez o informe e protocolo do ofício na
SMS de Campos dos Goytacazes, de onde quer retirar os procedimentos de consultas
oftalmológicas e fez o mesmo na SMS de Itaperuna, já tendo a resposta e aceite do
SMS do município. Os documentos serão enviados à SAECA para análise e posterior
pactuação em CIR. Diogo informou que os documentos estão todos certos. 7.
CLINEFRON, no município de Santo Antônio de Pádua. Rebecca informou que
este ponto foi solicitado pela CIR Noroeste. Rebecca explicou que este ponto foi
mantido em pauta para sabermos se está tudo ok com Campos dos Goytacazes para os
procedimentos da região Noroeste serem realizados no município. Priscila Reder
(Suplente) de Santo Antônio de Pádua informou que nada foi resolvido a respeito da
CLINEFRON. Rebecca disse que a conversa como município de Campos dos
Goytacazes não evoluiu, e que tiveram uma reunião com o HSJA e o mesmo se
disponibilizou a fazer todo o procedimento fístula artério-venosa e TRS. Todos os
municípios presentes aceitaram fazer os procedimentos em Itaperuna e foi informado
para o SE da CIR Noroeste fazer um documento informando à SAECA. 8. Datas das
Reuniões a serem realizadas no RJ, na sede da SES/RJ. Rebecca informou que
este ponto foi solicitado pela CIR Noroeste. Rebecca explicou que a SES acatou a
decisão dos Secretários Municipais de Saúde de realizarmos de 3 em 3 meses as
reuniões com a presença das áreas técnicas pertinentes na sede da SES, no RJ. As
datas propostas são as mesmas datas marcadas para as reuniões da CIR,
anteriormente. São elas: 27/06, 24/09 e 10/12. 9. Regulação Estadual. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado por Diogo Coimbra, SE da CIR Noroeste.
Rebecca explicou que a CIR passará a convidar o coordenador da Central Regional de
Regulação, visando melhorar a conversa entre a regulação estadual e os municípios da
região Noroeste, buscando sanar as dúvidas e saber dos principais problemas e
gargalos da regulação. Essa pauta será recorrente nas reuniões da CT e da CIR
Noroeste. Oliver Trajano, gestor da SMS de Itaperuna, informou que todas as senhas
do SER foram canceladas, perdendo a autonomia que tinham do sistema regulatório, e
que foram informados que o município não pode se autorregular. A superintendência
está trabalhando para regularizar a situação. Rebecca explicou que a Superintendência
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de Regulação da SES está reorganizando o trabalho das centrais regionais e que a
equipe de regulação da região noroeste será reforçada, que o coordenador não
permanecerá regulando todos os recursos regionais sozinhos e que a medida do
cancelamento das senhas foi necessária para esta reorganização. O regulador não
esteve presente na reunião. 10.Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre
Amarela. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de
Vigilância em Saúde da SES/RJ, e explicou o Cenário epidemiológico de Arboviroses
e Febre Amarela. Rebecca informou que o ciclo da Chikungunya permanece que tem
mais de 600 casos notificados por semana na região, sem previsão de um declínio na
curva e que a tendência é de manutenção de alto número de casos por um período
ainda indefinido. Explicou que temos casos de Dengue tipo II em alguns lugares do
estado do Rio de Janeiro e que o esperado é que no próximo ano tenhamos mais
casos. O município de Itaperuna já tem mais de 3.100 casos de Chikungunya, e em
Bom Jesus do Itabapoana o número de casos vem subindo. 11. Roda Hans. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da
SES/RJ, e explicou sobre o projeto elaborado pelo Ministério da Saúde em parceria
com a Novartis Brasil e a DAHW Brasil (Associação Alemã de Assistência aos
Hansenianos e Tuberculosos), que tem como objetivo capacitar profissionais da
Atenção Primária à Saúde em diagnóstico e manejo clínico da Hanseníase, além de
contribuir para a formação continuada em relação à doença, qualificando a atenção à
saúde de pessoas acometidas e seus contatos, que o Rio de Janeiro tem previsão de
receber a carreta nos meses de Agosto e Setembro/2019, tendo em vista o Dia
Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Hanseníase em 05 de agosto.
Para a necessária articulação e mobilização em torno do projeto, foi elaborado
cronograma que prevê o informe sobre o projeto em CIR, explicação no GT VS
ampliado com AB no dia 25/04 na sede da CIR NO em Itaperuna e a pactuação de
responsabilidades nas CIR do mês de Junho e pactuação em CIB no mês de
Julho/2019. 12. 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 e explicou que este ponto permaneceu em pauta
para que o técnico da SMS de Itaperuna (Uenes Macedo) averiguasse com a Sra.
Arith os casos dos pacientes que tiveram dificuldade de acessar a imunoglobulina no
município de Itaperuna. Rebecca reforçou que o fluxo existe e que a Suzete foi à CIR
anterior para garantir que seja seguido, que Uenes precisa averiguar os casos citados e
todos os municípios precisam seguir o fluxo de solicitação das imunoglobulinas, que
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consiste em ser solicitada pelo hospital onde o paciente ficará internado e não pelo
município de residência. Sobre este ponto, Suzete esclareceu por e-mail que: os
municípios de São José de Ubá e Itaocara acionaram esta Superintendência para
intermediar a liberação de imunoglobulina para pacientes internados no Hospital São
José do Avaí. No caso de Itaocara, houve tempo hábil para resolverem a questão.
Sobre o caso em que São José de Ubá forneceu o medicamento ao H.S.J do Avaí,
conforme já explicitado em outras ocasiões, não foi possível o ressarcimento pela SES
pelos problemas apresentados nas documentações. Sobre o relato de Porciúncula,
atualmente o abastecimento do medicamento está normal. Quanto à dúvida de Santo
Antônio de Pádua, o CID D830 é coberto pelo Componente Especializado. Ainda foi
informado que o e-mail de Suzete explicita que a equipe da SAFIE/SES está
monitorando o acesso ao medicamento na região e se coloca à disposição para
orientações. A Sra. Arith informou que o medicamento é adquirido pelo MS e
distribuído pelo Governo do Estado, falou que a imunoglobulina não tem estoque, que
só conseguem os medicamentos após o paciente ser aprovado no sistema, e que depois
disso conseguem retirar na farmácia do Estado, que para conseguir o medicamento o
paciente precisa passar por um exame invasivo (retirada de liquor) com validade de 2
meses, de acordo com o protocolo de uso da imunoglobulina. Arith informou que o
problema pode estar no CID fornecido, que não é coberto pela farmácia de assistência
especializada e que isso é uma questão difícil de resolver. Arith informou que o
protocolo para cadastro de novos pacientes tem prazo de 30 dias. 13. CI 197 SAECA: Sugestão para referência dos atendimentos de reabilitação física do
Hospital Geral de Guarus habilitado em alta e média complexidade para Região
Norte e Noroeste, em função da solicitação de sua desabilitação. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado por D´Stefano Silva, Apoiador COSEMS para
a região Noroeste. D´Stefano explicou sobre a CI 197 da SAECA, que já passou como
informe na CIR Norte, que solicitou e teve um aceite de Niterói para realizar no
município os procedimentos habilitados como CER Tipo II Física e Intelectual com
Oficina Ortopédica Fixa, regulados pelo RENIT, são: Associação Pestalozzi de
Reabilitação (APN) e Associação Fluminense de Reabilitação (AFR). Foi solicitado à
Rebecca que levasse este ponto à SAECA, pois a região Norte recebeu o ofício de
ciência e a Noroeste ainda não. Este ponto foi pautado há meses atrás pela região, já
foi discutido com a SAECA e nada ainda foi enviado à região Noroeste. Esta
referência funcionará até o CER de Porciúncula entrar em funcionamento. 14. NAT Núcleo de Assessoria Técnica (COSEMS). Rebecca informou que este ponto foi
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solicitado pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano
explicou que, após o Seminário Regional de Assistência Farmacêutica, ele gostaria de
solicitar a discussão na CIR sobre a questão do NAT - Núcleo de Assessoria Técnica
que envolve a discussão junto ao Ministério Público. D´Stefano falou que foi pensada
uma nova discussão na região. Humberto disse que a região precisa desse apoio. 15.
Fluxo Laboratório CIPA em Itaperuna. Rebecca informou que este ponto foi
solicitado pelo Srº D´Stefano Silva, Suplente da SMS de Itaperuna. D´Stefano
explicou sobre fluxos e protocolos para exames de Papanicolau que serão analisados
pelo Laboratório CIPA, em Itaperuna/RJ, informou que o laboratório fez o processo
de habilitação e foi aprovado. D´Stefano disse que os municípios de Bom Jesus do
Itabapoana e Sto. Antônio de Pádua não estão enviando os exames para o laboratório
CIPA, que é para verificarem essa questão do envio. D´Stefano informou que o
laboratório fez uma capacitação para informar aos municípios como devem seguir
protocolo de envio, mas que não funcionou. A Dra. Paula Carpi, do Laboratório
CIPA, informou que verifica vários erros na documentação enviada pelos municípios,
como fichas assinadas sem carimbo do profissional que realizou a coleta, coleta
realizada por profissionais que não estão no SCNES e uso de fichas inadequadas.
Humberto Chaves, de Cardoso Moreira, sugeriu que o laboratório devolva a
documentação inadequada enviada pelos municípios. Dra. Paula disse que todos os
técnicos estão atualizados em relação às orientações de como será o encaminhamento
dos preventivos e afirma que todos no grupo de técnicos têm contato com o
Laboratório por meio de whatsapp. Adriana Gentil, de Natividade, disse entender a
situação, mas que com esse caso, o usuário terá que fazer uma nova coleta. Dra. Paula
disse que 90% dos exames estão chegando ao laboratório de forma inadequada. Foi
solicitado então que a Dra. Paula participe do próximo GT AB para que a mesma
traga uma apresentação para os técnicos ficarem cientes de como deve ser feito o
preenchimento da fichas. 16. Informes COSEMS. Rebecca informou que este ponto
foi solicitado 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 as Mostras CONASEMS, 35º
Congresso Nacional nos dias 02 a 05 de junho , falou sobre o SIOPS, e informou que
já encaminhou as portarias dos períodos. Nada mais havendo a tratar, foi declarada
encerrada a plenária às doze horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, dezessete de
abril do ano de dois mil e dezenove.

