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1Ao trigésimo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na
2sede da CIR Noroeste, foi realizada a sétima reunião ordinária da Comissão
3Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e dezenove, contando com a
4presença dos seguintes membros: Meirelane Rosa, Nível Central da SES/RJ; Diogo
5Coimbra, Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos; Assistente da
6Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de Saúde de
7Aperibé: Elizabete Nunes (Gestora); Zeni da Cruz (Suplente); Ilcilaine Rocha (CT
8Aperibé); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves
9(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Cátia Andrade (Gestora);
10Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente);
11Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Gislaine Gonçalves (Suplente);
12Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Adriana Gentil (Suplente);
13Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo Poeys (Gestor); Liz
14Antunes ( CT São José de Ubá ); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai:
15Darlenson Lima (Suplente); Nilton Carlos (Regulação Estadual). D’Stefano Silva
16(Apoiador COSEMS), Fernanda Junqueira (CEREST); Uenes Corrêa (CT Itaperuna),
17Edmilson Migowski (Coord. Relação Ext. UFRJ); Itaeci Ruas ( NDVS- NO);
18Fernando Tinoco (Gerente Comercial). A plenária contou com a presença da
19representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro
20Secretários de Saúde: Aperibé, Cardoso Moreira, Itaocara, São José de Ubá e quatro
21Suplentes, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade e Varre-Sai. Ficou sem
22representação os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva,
23Miracema, Porciúncula e Sto. Antônio de Pádua. Meirelane iniciou a reunião
24agradecendo a presença e apresentou à nova gestora do município de Aperibé, a Sra.
25Elizabete Nunes em seguida expôs os seguintes pontos de pauta: I. Apresentação: 1.
26CEREST-NO: O ponto foi exposto por Fernanda Junqueira, representante do
27CEREST-NO. Fernanda explicou sobre a Nota Técnica que fala sobre a
28Implementação de ações e estratégias de prevenção e promoção à saúde da população
29de trabalhadores (as) motoristas de transporte de carga rodoviário, Fernanda informou
30que entre 2007 e 2017 foram registrados no SINAN 16.212 acidentes de trabalho
31graves e com óbito entre o total de caminhoneiros no Brasil, passando de 382 p/ 2.325
32acidentes, o que representa um aumento de 508,6%. Fernanda explicou que em
33relação as ações a serem realizadas entre Estados e Municípios estão: Oferta de
34acesso de porta aberta na APS a esse público, sem necessidade de vinculação ao
35território adstrito à Unidade Básica de Saúde e com oferta de serviços em horários
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36alternativos, especialmente no horário do almoço, à noite e aos finais de semana;
37Incentivar a busca ativa desses trabalhadores nos espaços com grande circulação de
38caminhoneiros, como pontos de parada dos veículos, postos de combustíveis e postos
39de fiscalização/aduaneiros, realizando ações de acesso, acolhimento e educação em
40saúde; Fomentar espaços de discussão sobre os temas: saúde sexual e reprodutiva,
41planejamento familiar, vasectomia, cânceres e outras condições crônicas, doenças
42sexualmente transmissíveis, uso de substâncias psicoativas (lícitas e ilícitas), saúde
43ocupacional, saúde mental; Identificar e intervir nas situações de risco do ambiente e
44processo de trabalho dos motoristas que podem provocar acidentes como excesso de
45carga horária, falta de pausas e descanso, sobrecarga de trabalho, pressão por tempo
46para entrega de cargas, uso de substâncias ilícitas, etc. Oportunizar a esse público a
47atualização do esquema vacinal conforme calendário nacional de vacinação do adulto.
48Fernanda falou que os benefícios esperados são: Ampliar e melhorar o acesso e o
49acolhimento nos diferentes postos de atenção da rede; Ofertar ações de educação em
50saúde e estimular o autocuidado; Ampliar o escopo de oferta de ações e serviços de
51saúde a essa população; Identificar e intervir sobre as condições de adoecimento desta
52população, dentre as quais a saúde mental, ocupacional, as DCNT .Reduzir a
53morbimortalidade dessa população por doenças e agravos evitáveis; Prevenir,
54diminuir e tratar casos de IST/HIV/AIDS e hepatites virais; Atualizar a carteira
55vacinal; Emitir o cartão do SUS. Fernanda falou que entre os serviços oferecidos
56estão: Aferição de PA; Teste de glicemia; Testes rápidos (HIV/Hepatite); Vacinação
57(atualização do cartão vacinal); Distribuição de kit de higiene bucal; Distribuição de
58camisinhas/lubrificantes; Distribuição de material educativo. Fernanda informou que
59ficaria de responsabilidade de cada município mapear os pontos de maior fluxo dos
60caminhoneiros por isso a importância de se ter em cada município um técnico
61responsável pela saúde do trabalhador para trabalhar junto com o CEREST. O
62CEREST será um articulador das ações. Fernanda realizará uma reunião com o
63município de Itaperuna para resolver as questões das ações a serem realizadas. 2.
64Quantitativo de partos cesáreos na Região Noroeste. Diogo informou que este
65ponto foi Solicitado pela Dra. Renata Carnevale, Assessora Chefe de Regionalização.
66Diogo informou que a região é a primeira em parto normal do estado, estamos
67buscando soluções para diminuir esse índice. Diogo apresentou os dados enviados
68pela Dra. Renata, onde consta o número de parto cesáreas e normal de cada
69município. Meirelane parabenizou a efetividade das ações em relação ao número de
70parto normal do município de Bom Jesus do Itabapoana. D’Stefano explicou que
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71primeiro é preciso ter habilitado o GAR, e disse ainda que a reforma de ambiência do
72HSJA irá acontecer, e em relação a Cesária primeiramente é a diretoria do HSJA
73mudar a visão dos médicos dentro do hospital em relação a cesariana. O hospital tem
74residência em Ginecologia e Obstetrícia, logo o numero maior de parto Cesária.
75D’Stefano informou que haverá uma reunião no dia 21 de agosto entre o HJSA e a
76SES-RJ. D’Stefano lamentou o HSJA ser o único hospital da região a ter uma UTI
77Neonatal. 3. Exposição do "Projeto de Educação Permanente para Médicos".
78Diogo informou que este ponto foi Solicitado por Bruno Leal, Suplente do município.
79O Sr. Prof. Dr. Edimilson Migowski fez uma apresentação sobre o projeto em questão
80para os SMS presentes. 4. Apresentação Painel de Apoio à Gestão. Diogo informou
81que este ponto foi Solicitado pelo Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do
82COSEMS-RJ. D´Stefano apresentou o painel de apoio a gestão desenvolvido pelo
83CONASEMS aos gestores e técnicos da saúde no XXXV Congresso do CONASEMS
84em Brasília este ano. D´Stefano explicou que o objetivo é dar ciência aos gestores e
85seus técnicos de mais esta forma de acesso à informações referentes à saúde e apoio
86na gestão do SUS. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 6º Reunião Ordinária
87da CIR Noroeste realizada em Itaperuna. Diogo informou que a minuta da Ata já
88foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões
89e revisão de texto e Pactuação na 7ª Reunião Plenária CIR de 2019. Humberto
90Chaves, da SMS de Cardoso Moreira, questionou alguns pontos da Ata no que foi
91discutido na reunião de Junho, pois algumas ponderações dos gestores não foram
92inseridas. Humberto falou que, o que o Estado traduz para os SMS, é que os serviços
93do HSJA são uma maravilha, e ressaltou que fez essa ponderação, porque os gestores
94podem ser cobrados legalmente de alguma forma, futuramente. Marcelo Poeys, da
95SMS de São José de Ubá, apoiou a fala de Humberto, e foi solicitado a esta Secretaria
96Executiva que sejam revistos os pontos da Ata e que os mesmos sejam colocados na
97íntegra, como na gravação, como é falado realmente na reunião. Humberto questionou
98que a portaria nº 140 que trata de CA não está sendo cumprida, e que isto já foi falado
99diversas vezes, que as SMS estão tendo que pagar pelos procedimentos na linha de
100cuidados. Humberto explicou que a portaria nº 1675, que trata de exames de imagens,
101também não está sendo cumprida, que os municípios estão arcando com os gastos.
102Humberto falou que os SMS não podem ficar sendo massacrados nos municípios, e o
103que compete às instituições fazerem, tem que ser feito. Cátia Sias, da SMS de
104Itaocara, disse que ainda não tiveram respostas em relação às cintilografias solicitadas
105e de como será feita essa marcação. Marcelo Poeys falou que a grande preocupação
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106como gestor, é que existe uma discussão a nível central de um extrateto, que já vem,
107segundo o HSJA, desde 2017/2018 e que agora, em 2019, vem se agravando
108alarmantemente, e que essa conta do extrateto está caindo na região como um todo.
109Marcelo disse que se existe um extrateto, que alguém está autorizando e perguntou,
110quem estaria autorizando? Humberto disse que o próprio secretário de Itaperuna,
111Oliver Trajano, na reunião em Junho, na sede da SES, no Rio de Janeiro, se
112posicionou dizendo que havia recebido uma mensagem pelo Whatsapp e de que teria
113sim, 9 milhões e meio de reais de extrateto, e que esse ponto não havia constado na
114Ata. Por esses motivos a Ata não foi pactuada. A mesma passará por correções
115conforme solicitado e voltará na próxima plenária para pactuação. 2. Pactuação do
116Remanejamento de PPI dos Procedimentos de Consultas Médicas em Médico
117Oftalmologista da SMS de Bom Jesus. Diogo informou que este ponto foi solicitado
118pela SMS de Bom Jesus. Diogo explicou que o documento da SMS de Bom Jesus
119voltou da SAECA após ser analisado, já para pactuação do remanejamento. Ofícios
120NCAAR 086/2019 da SMS de Bom Jesus, Ofício NCAAR 043/2019 da SMS de Bom
121Jesus para a SMS de Santo Antônio de Pádua e o Ofício SMS 098 com o aceite da
122SMS de Itaperuna. Não havendo objecções o ponto foi pactuado. 3. Pactuação do
123Remanejamento de PPI dos Procedimentos de Consultas Médicas em Médico
124Oftalmologista da SMS de Laje do Muriaé. Diogo informou que este ponto foi
125solicitado pela SMS de Laje do Muriaé. Diogo explicou que o documento da SMS de
126Laje do Muriaé voltou da SAECA após ser analisado, já para pactuação do
127remanejamento. Ofícios 131/2019 da SMS de Laje, Ofício 05/2019 de Laje para
128Campos/RJ, e Ofício SMS 099 com o aceite da SMS de Itaperuna. Não havendo
129objecções o ponto foi pactuado. 4 Pactuação do Remanejamento de PPI dos
130Procedimentos de Colonoscopia e dos Procedimentos de Consultas Médicas em
131Médico Oftalmologista da SMS de Aperibé. Diogo informou que este ponto foi
132solicitado pela Solicitado pela SMS Aperibé. Diogo explicou que o documento da
133SMS de Aperibé voltou da SAECA após ser analisado, já para pactuação do
134remanejamento. Ofícios 072/2019 da SMS de Aperibé, 054 da SMS de Aperibé para a
135SAECA, com a solicitação dos 2 remanejamentos, Ofício 167 explicando a retirada de
136Itaperuna e realocando em Aperibé os procedimentos de colono, e o Ofício 165/2019,
137que a SMS de Itaperuna aceita receber os procedimentos de consultas em
138oftalmologia, retirando-os de Aperibé. Não havendo objecções o ponto foi pactuado.
139III. Informes: 1. Ofício NCAAR/2019 de Habilitação de Serviço de Ressonância
140Magnética em Bom Jesus. Diogo informou que este ponto foi solicitado por José
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141Geraldo, Suplente da SMS de Bom Jesus do Itabapoana. Diogo explicou que está
142dando entrada nos documentos necessários para habilitar, no Hospital São Vicente de
143Paulo, no município, o serviço de Ressonância Magnética. 2. Utilização do saldo
144remanescente da Construção da UBS, para melhorias na edificação da própria
145unidade. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Marcelo Poeys, SMS do
146município. Marcelo explicou que o município utilizará o saldo remanescente da
147Construção da UBS de Santa Maria, no valor de R$ 55. 507,00, para melhorias na
148edificação da própria unidade conforme já aprovado pelo Conselho Municipal de
149Saúde através da Resolução nº 10 de junho de 2019. 3. Projeto de Implantação do
150NASF em Laje do Muriaé. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Camila
151Nóbrega. Diogo informou que Camila respondeu à solicitação da SMS de Laje do
152Muriaé, informando que responderam a esta solicitação de Laje por meio do ofício
153SGS/SAP n° 102 de 28/03/2019 e por meio eletrônico. No ofício continha o parecer
154técnico da equipe técnica de Apoio Institucional com as adequações previstas. 4.
155Protocolo de acesso para o procedimento de “Consulta de Cirurgia de Coluna 1ª
156vez – Adulto. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
157Regulação. Diogo explicou que este item foi apresentado na CIB de julho, e que se
158trata do Protocolo de acesso para o procedimento “Consulta de Cirurgia de Coluna 1ª
159vez para Adultos”. Diogo apresentou o protocolo de acesso os presentes. 5. Inserção
160do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) na solicitação, e em todas as
161solicitações
do
(Sistema
Estadual
de
Regulação
–
SER).
162Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regulação. Diogo
163explicou que este item foi apresentado na CIB de julho, e que se trata da
164obrigatoriedade da inserção do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) na
165solicitação, e em todas as solicitações do Sistema Estadual de Regulação – SER. 6.
166Explicações acerca do processo de Auditoria no Hospital São José do Avaí. Diogo
167informou que este ponto foi solicitado por Rebecca Cabral, Suplente de Nível Central
168da SES. Meirelane informou a pedido de Rebeca que a questão da auditoria leva mais
169alguns passos. É preciso que o controle e avaliação da SMS de Itaperuna faça o
170monitoramento do contrato e caso encontrar inadequações providenciar auditoria. A
171SMS de Itaperuna deverá tomar ciência disso. Marcelo Poeys disse que “o HSJA esta
172usando referencia para vários município da região, e quando o paciente da região
173noroeste precisa de leitos estão ocupados por pacientes de outra região”, há uma falta
174de integração, informação em anos anteriores havia mais aproximação. É preciso
175verificar com o núcleo de controle e avaliação se o contrato esta sendo comprido.
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176D’Stefano solicitou que em reunião oficial SAECA apresente um levantamento em
177relação o que foi faturado pelo HSJA em relação a PPI, um levantamento de janeiro a
178julho, mostrando onde se encontra o exta leito. Por ser uma região carente que
179precisa muito de atendimento, onde ficou 4 anos sem recurso do estado. 7.
180Atualização do saldo do Recurso do PlanejaSUS. Diogo informou que este ponto
181foi solicitado por Fátima Cavaleiro, da Assessoria de Planejamento da SES. Fátima
182quer saber o valor do saldo do recurso alocado em Natividade. As informações, serão
183apresentadas na CIES, objetivando a utilização destes recursos na qualificação das
184áreas técnicas de Planejamento Municipais. Marília informou que o saldo atualizado é
185de R$ 28.663,60. Meirelane informou que em relação ao monitoramento indicação do
186DIGISUS da região falta Italva indicar 2 conselheiros, Itaperuna e Miracema só
187indicaram um conselheiro, Sto. Antônio de Pádua não enviou o ofício. 8 .Roda Hans
188Noroeste. Itaeci Ruas explicou sobre os debates ocorridos no GT Hans, e informou
189que nos dias 02 de setembro ocorrerá a capacitação teórica dos técnicos e 03,04 a
190capacitação prática. 9 .Planejamento Regional Integrado. Diogo informou que este
191ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização, Assessoria de Planejamento e
192CIR. Diogo explicou sobre a redação final do PRI da Região Noroeste, e das novas
193inserções no Plano. 10. Informes sobre a Capacitação de Pré-Natal da Região
194Noroeste. Diogo explicou sobre a questão do pagamento dos profissionais da
195capacitação, que não ocorreu na data do dia 10/07, como pactuado anteriormente em
196CIR. D’Stefano informou que o processo chegou na contabilidade e foi analisado, o
197processo foi atualizado e seguiu para o departamento pessoal, o mesmo já esta
198fazendo o contrato. Será marcada uma reunião para dar inicio as aulas, aos
199profissionais que já estão inscritos estamos discutindo o modelo de prestação de
200contas. 11.Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela. Diogo
201informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da
202SES/RJ. Itaeci Ruas explicou sobre o Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre
203Amarela. 12. Regulação Estadual. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
204SE da CIR Noroeste. Diogo explicou que a CIR passará a convidar o regulador da
205Central Estadual de Regulação, visando melhorar a conversa entre a regulação
206estadual e os municípios da região Noroeste, buscando sanar as dúvidas e saber dos
207principais problemas e gargalos da regulação. Essa pauta será recorrente nas reuniões
208da CT e da CIR Noroeste. Nilton Carlos da Regulação Estadual informou sobre o
209desbloqueio dos leitos de UTI, estamos começando a normalizar as vagas, falou sobre
210a questão da oftalmologia e exames. 13. Inclusão de Pauta: Atenção Primária SES-
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211RJ. Diogo informou que o prazo para monitoramento do programa Academia de
212Saúde do M.S. acaba no dia 31.07.19 faltam finalizar os municípios de Aperibé,
213Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Sto. Antônio de Pádua e Varre-Sai. 14.
214Informes COSEMS. Diogo informou que este ponto foi solicitado pelo Srº D
215´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, os itens de destaque para
216conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da Região como eventos e
217portarias publicadas. D´Stefano falou sobre as questões do CIOPS, muitos municípios
218ainda não fizeram. D´Stefano falou sobre a portaria das cirurgia eletivas o prazo foi
219prorrogado até dezembro. As demais portarias do período já foram envias por e-mail
220para os gestores. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às
221treze horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR
222Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, trinta de julho de dois mil e dezenove.

