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1Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às treze
2horas, na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, foi realizada a
3sexta reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois
4mil e dezenove, contando com a presença dos seguintes membros: Rebecca Cabral,
5Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra, Secretário Executivo da
6CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana:
7Edison Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Socorro
8Setúbal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira:
9Humberto Chaves (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Cátia
10Andrade (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Oliver Trajano
11(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Gislaine Gonçalves
12(Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Gleice Feijó (Gestora);
13Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Serrano (Gestora);
14Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Evaléria Jobim
15(Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo Poeys
16(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael Fabbri (Gestor);
17Nilton Carlos (Regulação Estadual). A plenária contou com a presença da
18representação da SES de dez Secretarias Municipais de Saúde, sendo dez Secretários
19de Saúde: Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Itaocara, Itaperuna, Laje do
20Muriaé, Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai
21e uma Suplente, que foi Cambuci. Ficaram sem representação os municípios de
22Aperibé, Italva e Porciúncula. Rebecca iniciou a reunião agradecendo a presença de
23todos e expôs os seguintes pontos de pauta: I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 5º
24Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em Itaperuna: A minuta da Ata foi
25disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e
26revisão de texto e Pactuação na 6ª Reunião Plenária CIR de 2019. Não teve objeções,
27e a ata foi pactuada. 2. Pactuação dos Participantes do Curso de Metodologias
28Aplicadas à Educação Permanente em Saúde: O ponto foi exposto por Diogo
29Coimbra, SE da CIR NO. Diogo informou os nomes dos técnicos que participarão da
30Capacitação de Educação Permanente representando a Região Noroeste: o nome dele
31próprio, representando a SE da CIR NO, Suellen Luciano, da Atenção Básica da SMS
32de Cambuci, e de D’Stefano Silva, da SMS de Porciúncula. Não teve objeções, e o
33ponto foi pactuado. 3. Pactuação referente aos insumos necessários para o
34funcionamento da carreta Hans, que estará na região Noroeste, nos municípios
35de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, no mês de Setembro deste ano. Diogo
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36explicou sobre os debates ocorridos no GT Hans, com a coordenadora do GT, Lucinéa
37Neves e sobre os insumos necessários para o funcionamento da carreta Hans. Ficou
38pactuado que cada técnico participante do treinamento Hans dos 14 municípios da
39região Noroeste, levará sua pasta contendo o material informado no GT VS e no GT
40Hans, que consiste em: Receituários, Ficha de auto-imagem, Ficha de Notificação
41(SINAN), Ficha de atendimento médico e Formulário de referência e contra42referência, que o material/equipamento e material de limpeza/higiene e insumos para
43o funcionamento da carreta será de responsabilidade dos municípios sede, já
44pactuados em CIR, com a ciência dos gestores que estavam presentes na reunião, que
45serão Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Os materiais a solicitados foram: 01 resma
46de papel A4, 20 canetas esferográficas azul, 02 laptops, 01 tenda 8x8metros, 04 mesas
47plásticas, 50 cadeiras plásticas, 01 TV de 40” (se possível, para divulgação de vídeos
48educativos), 01 veículo para visita Domiciliar, Água e lanche para os profissionais, 01
49Banheiro químico (opcional, dependendo do local de parada), Papel higiênico, Papel
50toalha, Sabonete líquido, Lixeiras para os consultórios, Lixeiras para área externa e
51Saco de lixo, e a parte de Medicamentos Dermatológicos ficará a cargo de cada
52município da Região Noroeste, sendo que o paciente levará a receita médica após o
53atendimento e pegará esse medicamento no posto de saúde de seu município de
54origem, e foi pactuado ainda que os municípios podem solicitar esses medicamentos
55uns aos outros, em casos necessários. Os medicamentos são: Dexametasona creme 56200 TB, Antifúngico creme – pode ser cetoconazol – 300 TB Creme de ureia 10% 57100 TB, Benzoato de Benzila loção 25% - 100 FR, Aciclovir oral/pomada – 50 TB,
58Anti Histamínico–50cxs (10 comprimidos cada), Neomicina com Bacitracina pomada
59– 100 TB, Luvas de procedimentos - 4cxs (tamanho M), Algodão 200g – 2 UM, Éter
60100 ml – 2 FR, Álcool gel 500g – 3 FR. Não teve objeções, e o ponto foi pactuado. 4.
61Data de pagamento para os Técnicos que realizarão o Projeto de Pré-Natal da
62Região Noroeste: Diogo explicou que este ponto foi solicitado pelo Grupo de
63Trabalho da CIES Noroeste, que solicitou que fosse pactuada uma data para
64pagamento dos facilitadores e de toda equipe técnica que consta nos documentos
65relacionados ao Projeto de Pré-Natal da Região Noroeste. O Secretário de Saúde de
66Itaperuna, Oliver Trajano esteve presente na reunião, e foi pactuado todo dia 10 de
67cada mês para que a SMS de Itaperuna, município que está alocado este recurso,
68efetuasse os pagamentos aos envolvidos. Ficaram pactuadas as datas de: 10 de julho
69de 2019, 10 de agosto de 2019, 10 de setembro de 2019, 10 de outubro de 2019, 10 de
70novembro de 2019 e 10 de dezembro de 2019. Não teve objeções, e o ponto foi
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71pactuado. 5. Inclusão: Situação com os Serviços Hospital São José do Avaí, em
72Itaperuna/RJ: Este ponto foi inserido na pauta da reunião devido a diversas
73reclamações dos municípios presentes na 6º Reunião Ordinária da CIR Noroeste, em
74que os Secretários presentes relataram: Cátia Sias, de Itaocara, questionou que o
75atendimento dos pacientes Oncológicos, que antes era marcado na casa laranja, em
76Itaperuna, agora está a cargo da regulação (SER). Cátia informou que até acha viável
77para ter o controle das marcações, mas que existe uma cota de cintilografia, e
78perguntou se essas cintilografias entrarão na cota mensal de PPI e cofianciamento?
79Explicou que a oncologia, que é UNACON, é um valor a parte, e perguntou se os
80pacientes vão entrar nessa cota? Dra. Renata Carnevale, Assessora Chefe de
81Regionalização, explicou para Cátia que, se o exame fizer parte do tratamento, não,
82mas se fizer parte do diagnóstico, sim, e que aí entra na cota da PPI. Marcelo Poeys,
83de São José de Ubá, lembrou que na região tem um hospital, Cristiano Varella, em
84Muriaé – MG, que é referência em Oncologia, e informou que no seu município tem
85pacientes que fazem tratamento nesse hospital desde 2105, e que agora o médico
86prescreveu um medicamento que não consta na rede, mas que o paciente vai até a
87secretaria com a receita e que a SMS do município tem até 15 dias para atender esse
88paciente, que o medicamento custa 6 mil reais cada caixa, e que a SMS não tem
89condições de arcar com esse custo. Dra. Renata explicou que muitas vezes o médico
90não conhece a portaria, desconhece os medicamentos que a rede cobre. Dra Renata
91disse que o HSJA atende a região bem e que caso esteja acontecendo algum problema,
92deve ser informado para que possamos conversar com o prestador. Maria do Perpétuo
93Socorro, Suplente do município de Cambuci, questionou sobre as obrigações tanto do
94Estado, quanto da União, com relação aos procedimentos que são de competência
95deles, e que isso tem que ser realizado e falou que, se o prestador está dizendo que
96não tem como realizar, ele tem que dizer o motivo, pois ele está recebendo o valor
97devido ao procedimento que foi pactuação em PPI. Lembrou que o que não pode são
98as pessoas ficarem sem atendimento, que é de responsabilidade do Estado e da União.
99Maria do Perpétuo Socorro falou que deve ser claro que, se o município solicita via
100regulação a execução de um procedimento sendo cirúrgico ou de exames, a obrigação
101é do Estado e União realizar, uma vez que os municípios não tem responsabilidade
102direta sobre esses serviços, explicou que, se o HSJA não está realizando o serviço, ele
103tem que dizer o porque, pois os serviços estão sendo pagos. Explicou que o Estado e a
104União vão ter que responder por isso, e que se ele disser que está sendo pago, e que
105porém, não tem capacidade de atender, que se crie um hospital Estadual Regional, que
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106o que não pode é a população ficar sem o serviço, explicou que o Estado não pode se
107colocar como mediador, que o Estado tem que ser aquele que vai ajudar os
108municípios. Outra questão levantada na reunião foram os procedimentos cobrados
109pelos médicos Fabiano e Frederico, da Urologia do HSJA, onde foi lembrado que são
110reclamações de meses e meses sobre esses profissionais, que os médicos estão
111orientando os pacientes para que os mesmos entrarem na justiça contra os municípios,
112para terem direito ao procedimento. Rebecca questionou, dizendo que quando isso
113acontecer, que é necessário enviar todas as informações por e-mail, inclusive os
114laudos, para a SMS de Itaperuna averiguar, para podermos trabalhar melhor com essa
115questão. 6. Retificação da Deliberação CIR NO de número 5/2019, referente as
116datas de funcionamento da Carreta Hans, nos municípios de Itaperuna e Santo
117Antônio de Pádua. Diogo explicou que as datas anteriores pactuadas eram dias
11805/08/19 Capacitação em Itaperuna. Dia 06/08/19 e 07/08/19 Atendimentos e
119treinamentos em Itaperuna, e dias 08/08/19 e 09/08/19 para Atendimentos em Santo
120Antônio de Pádua, mas serão corrigidas para Nos dias 03 e 04 de setembro
121atendimento aos pacientes, ficando: Dia 03, atenderá pacientes dos municípios de
122Cardoso Moreira, Porciúncula, Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna, sendo 30
123vagas/pacientes por município exceto Itaperuna com 40 vagas/pacientes. Distribuindo
124nos turnos manhã e tarde. Dia 04, atenderá pacientes dos municípios de Italva,
125Natividade, Varre-Sai e Itaperuna, sendo 30 vagas/pacientes por município exceto
126Itaperuna com 40 vagas/pacientes. Distribuindo nos turnos manhã e tarde. Nos dias 05
127e 06 de setembro atendimento aos pacientes, ficando: Dia 05, atenderá pacientes dos
128municípios de Itaocara, Cambuci, Aperibé e Santo Antônio de Pádua, sendo 30
129vagas/pacientes por município exceto Santo Antônio de Pádua com 40
130vagas/pacientes. Distribuindo nos turnos manhã e tarde. Dia 06, atenderá pacientes
131dos municípios de Miracema, São José de Ubá, Laje do Muriaé e Santo Antônio de
132Pádua, sendo 30 vagas/pacientes por município exceto Santo Antônio de Pádua com
13340 vagas/pacientes. Distribuindo nos turnos manhã e tarde. III. Informes: 1.
134Proposta de Emenda Parlamentar da SMS de Natividade: Solicitado por Marília
135Serrano, SMS do município. Marília solicitou que constasse em pauta a proposta de
136incremento PAB já encaminhada para a área técnica, no valor de R$ 800.000,00 de
137número 360002602672/01-900. 2. Oncologia do Hospital São José do Avaí. Este
138ponto foi solicitado por Ilcilane Rocha, Suplente da SMS de Aperibé. Ilcilane não
139esteve presente, mas diversas Secretarias de Saúde resolveram manter este ponto em
140pauta e reclamaram dos atendimentos realizados pelo Hospital São José do Avaí, ou
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141seja, informando que estão tendo intercorrências nestes atendimentos, que o serviço
142prestado não é bom e que o atendimento é ineficiente. 3.Ofício Remanejamento de
143PPI nº 129/2019 da SMS de Itaocara. Este ponto foi solicitado por Janaína Leite,
144Suplente da SMS de Itaocara. Cátia Sias, Secretária Municipal de Saúde do
145Município, explicou sobre a solicitação exibida abaixo. Cátia entregou à Secretaria
146Executiva da CIR Noroeste, o aceite da SMS de Itaperuna e todos os documentos
147pertinentes.
Município
Encaminhador

Município Executor
Agregado
Anterior

Cota
Física
Anual

Cota Financeira Anual

Município
Executor

4.760,00

ITAPERUNA

MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

ITAOCARA

0301010072 - CONSULTA MEDICA
EM ATENCAO ESPECIALIZADA ITAOCARA
223144
MEDICO
OFTALMOLOGISTA

476

1484. Falta de Kits pelo LACEN. Este ponto foi solicitado por Marcelo Poeys,
149Secretário de Saúde do município de São José de Ubá. Marcelo explicará que chegou
150ao seu conhecimento que as pessoas que estão procurando os resultados dos exames
151de dengue, zika e chikungunha, e estão sendo informadas que não há previsão de
152entrega de resultados, devido a falta de kits fornecidos pelo Estado. Todos os
153Secretários presentes relataram que estão tendo os mesmos problemas. Marília
154Serrano, da SMS de Natividade, informou que nem o causa mortis de alguns pacientes
155de seu município, têm chegado os resultados. 5. Encontro de Saúde do Idoso da
156Região Noroeste. Diogo informou, a pedido de Letícia Bogado, da Área Técnica da
157Saúde do Idoso da SES, sobre o Encontro de Saúde do Idoso da Região Noroeste, que
158será realizado no dia 02.07.2019, no horário de 09h às 13h, no Auditório do Hospital
159São José do Avaí situado na Rua Coronel Luís Ferraz, 397 - Centro, Itaperuna – RJ.
160Foram reservadas 5 vagas para seu município e o público-alvo é: os Coordenadores
161ou Responsáveis pela Saúde do Idoso; os Coordenadores da Atenção Básica; os
162Coordenadores de Estratégia de Saúde da Família e os Coordenadores de NASF.
163Também podem ser incluídos profissionais de outros pontos da rede de saúde pública,
164que atendam a idosos. As inscrições deverão ser feitas por meio de mensagem
165eletrônica com o nome dos inscritos, sua função e um celular ou telefone para contato,
166e que será enviada para os seguintes e-mails: idoso@saude.rj.gov.br;

NOVO
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167idoso.ses.rj@gmail.com. 6. Leitos de UTI/CTI – São José do Avaí. Diogo explicou
168que este ponto foi solicitado pelos SMS, sobre os dados informados pela Assessora
169Chefe de Regionalização, Dra. Renata Carnevale, referente aos leitos de UTI da
170região, sobre as internações a que estes municípios têm direito e se realmente estes
171pacientes são oriundos dos municípios da região. Foi pactuado então, que os
172municípios respondessem à essas questões informadas pelo grupo da CIR Noroeste no
173aplicativo de WhatsApp, e que a partir daí, fosse marcada uma reunião da CIR NO
174Extraordinária. Diogo informou que a SE da CIR Noroeste só teve a resposta dos
175municípios de Aperibé, Italva, Itaocara, Natividade e Miracema. A partir dessas
176discussões na reunião da CIR, realizada hoje no Rio de Janeiro, foi pactuada a
177Solicitação de Auditoria na unidade do Hospital São José do Avaí, em Itaperuna/RJ. 7.
178Leitos de Retaguarda RUE Noroeste. Diogo explicou aos Secretários presentes
179sobre a questão de atualização dos dados do CNES, para uso da RUE na questão dos
180leitos de retaguarda, conforme solicitado na última reunião da CIR, realizada em
181Itaperuna. Foi explicado por D’Stefano Silva, Apoiador COSEMS, que os municípios
182deveriam organizar seus leitos não utilizados no CNES, para que pudesse ser
183analisado a solicitação de leitos de retaguarda. Diogo informou que, em conversa com
184Lenine, da RUE Estadual, foram analisadas as informações, há mais leitos que o
185necessário para a região, e com essa questão, a região não terá como pleitear esses
186leitos para o Plano da Rede de Urgência e Emergência. 8. Rede Cegonha. Este ponto
187foi solicitado por Itaeci Ruas, Coordenadora do Grupo Condutor da Rede Cegonha da
188Região Noroeste. Diogo informou sobre a reunião realizada na sede da SE da CIR NO
189com a presença da área técnica da SES, onde explicaram sobre a devolutiva do Plano
190da região para o MS, e irá mostrar os municípios que responderam à solicitação feita
191pela área técnica, com os dados referentes a: 1. Qual a referência para parto Risco
192Habitual e Alto Risco e qual o município que está sua PPI de Alto Risco? 2. Número
193de parto SUS no seu município nos anos de 2016 a 2018, quantificando quantos
194partos normais e quantas cesárias? 3. Número de consultas realizadas de pré-natal nos
195anos 2015 a 2018 e números de gestantes inscritas nos referidos anos. Responderam
196apenas os municípios de Aperibé, Bom Jesus, Cambuci, Italva, Itaperuna, Itaocara,
197Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai. 9.
198Cenário Epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela: Rebecca explicou que
199este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/RJ, e
200informou que os dados discutidos no Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde e
201trazidos pela SE da CIR para a região, mostra que Itaperuna informou que teve uma
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202diminuição no número de casos de chikungunha e dengue, que Santo Antônio de
203Pádua estão com o número de casos dentro do esperado, que Porciúncula informou
204que teve um aumento no número de casos de dengue tipo II, que São José de Ubá teve
205uma redução de casos notificados e que Italva relatou que os resultados não estão
206voltando do LACEN. Pádua, Bom Jesus e Itaperuna relataram problemas no
207recebimento de medicamentos do programa de DST/AIDS. 10. Regulação Estadual.
208Rebecca explicou que a CIR passou a convidar o regulador da Central Estadual de
209Regulação, visando melhorar a conversa entre a regulação estadual e os municípios da
210região Noroeste, buscando sanar as dúvidas e saber dos principais problemas e
211gargalos da regulação, e que essa pauta será recorrente nas reuniões da CT e da CIR
212Noroeste. Nilton, regulador, já tinha exposto suas observações nas outras questões da
213pauta.11. Inclusão: Informe sobre o Encontro de Saúde Bucal na Pessoa Idosa: Será
214realizado no dia 03/07/2019, de 9h às 14h no Conselho Regional de Odontologia, Rio
215de Janeiro. 12. Inclusão: Agradecimento de Carol Medina, da SES/RJ: Carol pediu
216pauta na CIR para agradecer a participação da região nas capacitações realizadas em
217junho e a ajuda SE da CIR Noroeste na realização das mesmas. 13. Informes
218COSEMS: Será exposto pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS219RJ, os itens de destaque para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da
220Região como eventos e portarias publicadas, mas o mesmo encontra-se de férias.
221Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às dezesseis horas e
222trinta minutos. Para constar, eu, Diogo Coimbra, Secretário Executivo da Secretaria
223Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Rio de Janeiro, vinte e sete de
224junho de dois mil e dezenove.

