Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2019
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Ao décimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às nove horas,
em Itaperuna /RJ, foi realizada a quinta reunião ordinária da Comissão Intergestores
Regional Noroeste do ano de dois mil e dezenove, contando com a presença dos
seguintes membros: Meirelane Rosa, Titular de 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
Aperibé: Ilcilaine Rocha (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus
do Itabapoana: Edison Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
Cambuci: Agnaldo Mello (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: Maria Beatriz
Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde Miracema: Gleice Feijó (Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de Santo 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);.
Darlenson Lima (Suplente). Itaeci Ruas (NDVS); D’Stefano Silva (COSEMS);
Nilton Carlos (Regulação Estadual). A plenária contou com a presença da
representação da SES de onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo oito Secretários
de Saúde: Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Itaocara, Miracema,
Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai e três Suplentes, Aperibé,
Itaperuna e Laje do Muriaé. Ficou sem representação os municípios de Italva,
Natividade e Porciúncula. Meirelane iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e expôs os seguintes pontos de pauta: I. Apresentação: 1. RUE Noroeste.
Meirelane informou que este ponto será exposto pelo Sr. D´Stefano Silva, Apoiador
Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano explicou que o plano da RUE ficou parado,
aguardando os técnicos da região e que nós(eu e a CIR), tivemos que assumir o plano
junto como o Eduardo Lenine, que é Superintendente da RUE no Estado, explicou
que estamos trabalhando no modelito do plano e explicou sobre como foram definidas
as portas de entrada, discutidas anteriormente: Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna e
Santo Antônio de Pádua, e que as portas de entrada são diferentes de acordo com cada
município. Bom Jesus, que é porta de entrada tipo I, Itaperuna tipo II e Santo Antônio
de Pádua, como hospital geral. Explicou que os outros municípios irão qualificar suas
salas de estabilização, e que essas questões são definidas de acordo com a população
de cada município da região. D’Stefano fez uma apresentação, onde explicou a
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diferença entre os leitos de UTI e os leitos de retaguarda, e os leitos de retaguarda que
serão classificados como leitos novos. D’Stefano fez uma apresentação onde mostrou
a situação atual dos leitos na região, onde tem 265 cadastrados no CNES, e que na
verdade, o que a região precisa são de 210 leitos clínicos (Cardiologia, Dermatologia,
Geriatria, Nefro urologia, Neurologia, Pneumologia e Clínica Geral), ou seja, que a
região está com leitos excedentes. D’Stefano solicitou que todos os municípios que
tem hospital, devem verificar o que realmente é faturado, que é preciso que a região
enxugue o CNES, e o prazo estipulado para tal verificação foi o final de maio. Diogo
informou que este ponto permanecerá em pauta até que o modelito fique pronto. II.
Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4º Reunião Ordinária da CIR Noroeste
realizada em Itaperuna. Diogo 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 5ª Reunião Plenária CIR de 2019. Não havendo nenhuma objeção o
ponto foi pactuado. 2. Ofício 095 SMS/SAP Santo Antônio de Pádua - Indicação
nome CIES. Diogo informou que este ponto foi solicitado pelo GT CIES da Região.
Diogo explicou que foi denominado o nome na reunião do GT CIES para que fosse
pactuado em CIR, sendo o da técnica do município de Santo Antônio de Pádua, que é
a Sra. Isménia Estábile. A SMS do município deu ciência à esta nomeação. Não
havendo nenhuma objeção, o ponto foi pactuado. 3. Roda Hans Noroeste. Diogo
explicou sobre os debates ocorridos no GT Hans, com a coordenadora do GT, Lucinéa
Neves e que será pactuado: o itinerário da carreta, que serão 3 dias em Itaperuna e 2
dias em Santo Antônio de Pádua. No dia 05 de agosto em Itaperuna ocorrerá à
capacitação dos técnicos dos 14 municípios, (capacitação teórica) e nesse dia não
haverá atendimento, só capacitação. Os profissionais capacitados serão: Médicos,
Enfermeiros, Dentistas, Fisioterapeutas e Terapeuta Ocupacional. A partir do segundo
dia 06 e 07 de agosto atendimento (capacitação prática). A média de atendimento a
população é de 130 atendimentos/dia e explicou que haverá reunião com os técnicos
apara avaliarem como serão esses atendimentos, que essas questões serão resolvidas
no GT Hans, que ocorrerá no dia 22 de maio na sede da CIR-NO. Nos dias 08 e 09 de
agosto a carreta estará em Santo Antônio de Pádua para atendimento do município e
munícipes que se localizam perto do município em questão. Os municípios pólos
serão Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Não havendo nenhuma objeção, o ponto
foi pactuado. III. Informes: 1. Ofício 072/2019 da SMS de Aperibé. Diogo
informou que este ponto foi solicitado por Ilcilaine Rocha, Suplente da SMS de
Aperibé. Ilcilaine solicitou a realocação dos procedimentos de consultas
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oftalmológicas de Aperibé para Itaperuna, e colocou os procedimentos de
colonoscopia de Itaperuna para o município de Aperibé. A SMS de Itaperuna deu o
consentimento para ambos os procedimentos. 2. Cenário epidemiológico de
Arboviroses e Febre Amarela. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/RJ. Diogo explicou sobre o Cenário
epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela, informou que nas semanas 16 e 17
teve uma queda nos números de dengue de 758 para 337, Zika de 12 para 05 e
Chicungunha de 695 para 172 casos. Diogo alertou sobre a nova arbovirose Mayaro, e
que essas informações serão debatidas no GT VS. 3. Regulação Estadual: Diogo
explicou que a CIR passou a convidar o regulador da Central Estadual de Regulação,
sr. Nilton, 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. Nilton falou sobre as questões de PPI dos municípios, sobre a regulação dos
leitos de UTI e dos problemas na marcação de consultas e exames. Meirelane
agradeceu a presença do Sr. Nilton na região e se mostrou satisfeita do regulador
participar das reuniões. 4. Homologação SIOPS. Diogo informou que este ponto será
exposto pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano
informou que está confirmado que o município de Aperibé não homologou o SIOPS
no 6° Bimestre de 2018, com isso o município terá cortes nos recursos municipais.
Ilcilaine, suplente do município presente nesta plenária, informou estar ciente. 5.
Modelo e placa dos veículos cedidos para o combate a Dengue a caminhonetes
brancas. Diogo explicou que teve a devolutiva de uma CI com a resposta da Sra.
Juliana Ribeiro Oliveira, Superintendente de Serviços Gerais e Infraestrutura da SES.
Ela solicitou informações dos modelos e placas dos veículos cedidos, para análise.
Diogo informou que enviará os dados solicitados. 6. Programa de Financiamento
da Atenção Primária à Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Diogo informou que
este ponto foi solicitado pela SGAIS/SES. Diogo explicou que o prazo é de até 30
dias após a publicação da CI SGS/SAP nº 235 de 10 de maio de 2019, com o Termo
de Adesão ao PREFAPS modificado e a lista dos municípios que já aderiram e que
ainda não aderiram, explicou que a orientação de que o termo seja enviado, assinado e
carimbado e entregue em meio físico na SAPS, sala 404, lembrou que a transferência
de recursos pela SES está condicionada a adesão, e solicitou também que os
Municípios que fizeram a adesão, informem através deste endereço de e-mail
(sab.sas@saude.rj.gov.br, sab.sas@saude.rj.gov.br) a agência e o número da conta
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corrente no Banco Bradesco, específica para este fim. Informou os municípios que
aderiram na CIB, que foram: Cardoso Moreira, Itaocara, Natividade, São José de Ubá
e Varre-Sai. D’Stefano solicitou que seja acompanhado a partir de julho na Câmara
Técnica as metas dos indicadores. Diogo apresentou os municípios que ainda não
entregaram o termo de adesão. 7. Manejo Odontológico de Pacientes com Câncer.
Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização.
Diogo explicou os municípios de Cardos Moreira e Santo Antônio de Pádua
concluíram a etapa EAD do curso, e que as próximas aulas no INCA, dias 25 e 31 de
maio, 14 e 28 de junho. 8. Saúde dos Privados de Liberdade. Diogo informou que
este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Diogo explicou sobre o
Projeto de Saúde Prisional, criado pela SES, que no ano de 2019, tem o município de
Itaperuna em processo de adesão. 9. PAHI – Programa de Apoio aos Hospitais do
Interior: Diogo explicou sobre a publicação que saiu no DO, com nome dos
municípios de Laje do Muriaé, Varre-Sai, Aperibé, Italva, Natividade, Cambuci,
Itaocara, Miracema, Bom Jesus, Santo Antônio de Pádua e Itaperuna e explicou que já
foi enviado um e-mail para a Assessoria de Regionalização com a atualização dos
dados dos hospitais municipais e correção dos mesmos. 10. Monitoramento 2019 do
Programa Academia da Saúde. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
SE da CIR NO. Diogo explicou sobre o monitoramento, que começou no dia 13/05,
que os questionários já estão disponíveis. E podem acessar pelo site:
http://aps.saude.gov.br/ape/academia. 11. Informes COSEMS. Diogo informou que
este ponto será exposto pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMSRJ, os itens de destaque para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da
Região como eventos e portarias publicadas D’Stefano falou sobre o SIOPS, e
informou que já encaminhou as portarias, deliberações, resoluções dos períodos.
D’Stefano falou do prêmio INOVASUS inscrições de 29 de abril a 28 de junho. 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, dezesseis de maio do ano de dois mil e dezenove.

