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1Ao vigésimo dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, na
2sede da Secretariada Secretaria Executiva, CIR Noroeste foi realizada a oitava reunião
3ordinária da Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e
4dezenove, contando com a presença dos seguintes membros: Rebecca Cabral,
5Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra, Secretário Executivo da
6CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR Noroeste,
7Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Elizabete Nunes (Gestora); Zeni
8Chaves (Suplente); Ilcilani Rocha (CT); Secretaria Municipal de Saúde de
9Cambuci: Agnaldo Mello (Gestor); Sabrina Estácio (Suplente); Secretaria
10Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves (Gestor), Secretaria
11Municipal de Saúde de Itaperuna: Ignael Muniz (Gestor); Secretaria Municipal de
12Saúde de Miracema: Gleice Feijó (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de
13Natividade: Marília Serrano (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Santo
14Antônio de Pádua: Evaléria Jobim (Gestora); Aline Senna (Suplente); Secretaria
15Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo Poeys (Gestor); Secretaria
16Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael Fabbri (Gestor); Nilton Carlos (Regulação
17Estadual); Fabrício Alcântara (HSJA), Rafael Souza (HSJA), Maria Cristina Faria
18(Associação COMVIDA); Itaeci Ruas (NDVS-NO). A plenária contou com a
19presença da representação da SES de nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo
20nove Secretários de Saúde: Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Itaperuna,
21Miracema, Natividade, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai.
22Ficaram sem representação os municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara,
23Italva, Laje do Muriaé e Porciúncula. Rebecca iniciou a reunião agradecendo a
24presença de todos e apresentou a plenária os novos gestores: do município de Aperibé,
25a Sra. Elizabete Nunes e do município de Itaperuna, o Sr. Ignael Muniz. Ignael disse
26que o seu objetivo é trabalhar de forma integradora para que possamos ter uma região
27forte, consciente para beneficiar os nossos usuários. Rebecca expôs os seguintes
28pontos de pauta: I. Apresentação: 1. Apresentação da Associação de Voluntários
29para Combate ao Câncer e Apoio aos Pacientes Oncológicos do Noroeste
30Fluminense. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Marcelo Poeys, SMS
31do município. Marcelo solicitou pauta para que a Associação apresentasse sobre seu
32trabalho aos SMS presentes. Maria Cristina Faria (Associação COMVIDA), explicou
33que a associação é uma organização sem fins lucrativos, sem ligação religiosa ou
34política, formada por voluntários interessados em ajudar aos doentes, o objetivo da
35associação de atividades diversas que visem apoiar e assistir aos doentes oncológicos
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36em tratamento no HSJA, proporcionando melhores condições de vida e saúde. Maria
37Cristina explicou o surgimento da Associação e como faz para gerenciar e manter a
38Associação. Maria Cristina distribuiu para todos os gestores presentes uma pasta
39contendo todas as informações da Associação e como cada gestor pode ajudar a
40manter esse projeto. Marcelo Poeys explicou que esta é uma instituição séria e que dá
41suporte aos 14 municípios da região, que existe um caminho legal para que se possa
42fazer essa contribuição. Humberto disse que os municípios podem também buscar
43parcerias com empresas privadas para ajudar a instituição. II. Pactuação: 1.
44Aprovação das Atas da 6º e 7° Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizadas no
45Rio de Janeiro e em Itaperuna, respectivamente. Diogo informou que a minuta da
46Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de
47inclusões e revisão de texto e Pactuação na 8ª Reunião Plenária CIR de 2019.
48Humberto parabenizou as atas e disse que as mesmas atendem ao pleito. Não havendo
49objeções, as atas foram pactuadas. 2. Pactuação da mudança de utilização do
50recurso de EP alocado no município de Natividade. Diogo informou que este ponto
51foi solicitado pelo GT CIES. Diogo explicou sobre o intuito do GT de realizar, para a
52região, um Mestrado Profissional em Atenção Primária em Saúde com Ênfase na
53Estratégia Saúde da Família, e que para isso foi discutida a mudança de uso do
54recurso alocado em Natividade, que seria para uso em qualificação de profissionais na
55RUE, organização da rede, treinamento em BLS e ACLS, capacitação técnica em
56acolhimento e classificação de risco e formação de apoiadores matriciais da Política
57Nacional de Humanização. Portaria GM/MS n° 2200 de 14/09/2011 e Deliberação
58CIB/RJ n.°1.445 de 18/10/2011. Rodrigo Nogueira, técnico do município, atualizou o
59saldo do recurso de Educação Profissional que está no município, informando o valor
60de R$ 363.068,98 e de Educação Permanente no valor de R$ 247.664,10. D’Stefano
61explicou que este é um recurso que veio para a RUE, mas que como quase nenhum
62município arrumou o CNES, permanecem com o número de leitos bem alto, e
63explicou que para ter a RUE é preciso ter leitos de retaguarda, mas que temos esse
64excedente de 70% no quantitativos de leitos. D’Stefano disse que este dinheiro já está
65há 10 anos parado, esperando para ser utilizado. D’Stefano informou que já existe um
66processo formado pela UERJ, facilitando assim o desdobramento deste da região
67Noroeste. Humberto disse que precisamos ser enfáticos na liberação dos leitos, que a
68região tem vários outros recursos que poderia seguir várias tramitações. Evaléria
69informou que atualizou o CNES do município de Santo Antônio de Pádua. D’Stefano
70disse que os municípios de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana sem os leitos de
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71retaguarda vão acabar atendendo pacientes de outros municípios sem o incentivo da
72RUE. Diogo explicou que futuramente podemos qualificar os profissionais da RUE,
73organizar a rede, e fazer treinamentos em BLS e ACLS, para capacitação técnica em
74acolhimento e classificação de risco formando apoiadores matriciais da Política
75Nacional de Humanização com outros recursos que também estão parados. Rebecca
76disse que em relação aos recursos da EP, que temos que fortalecer o GT CIES, que são
77de grande importância. O ponto foi pactuado. 3. Pactuação de documento
78consolidado e criado na reunião com o HSJA no dia 09/08/2019 com todos os
79SMS da Região Noroeste. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Marcelo
80Poeys, SMS do município e São José de Ubá. Marcelo iniciou o ponto explicando
81sobre o documento originado no dia da reunião com o Hospital São José do Avaí,
82localizado em Itaperuna. Marcelo informou que os secretários tiveram uma reunião
83com o HSJA, onde foram relatadas algumas pendências e um possível extrateto para
84com o hospital. Humberto disse que precisa ter uma interlocução entre Estado, HSJA
85e a SMS de Itaperuna, que isso é uma necessidade da região, que precisamos de
86transparência entre as três esferas, que estamos caminhando com dificuldades.
87Rebecca lembrou que o Estado não tem nenhum contrato com o HSJA, que entende88se a importância do HSJA na região e no Estado, mas que é preciso pensar em como
89resolver essa situação. Rebecca informou que o Estado se coloca a disposição dos
90municípios e da região. Ignael disse que a SMS de Itaperuna solicitou um aporte
91financeiro para pagar as AIH de internação no 1º trimestre do ano de 2109, que foi
92separado por competência e reapresentado essa competência ao longo dos tempos, que
93as duplicações eram do Hospital de Crônicos e não do HSJA, explicou que as contas
94apresentadas pela SMS tinham valor de 12 milhões de reais, e que de acordo com a
95metodologia usada pela SES, separando as AIH duplicadas, esse valor caiu para oito
96milhões de reais e quando foram analisar as AIHs de representação, constataram que
97as mesmas já haviam sido pagas em algum momento, e que então esse valor caiu para
98186 mil reais, correspondentes a 47 AIHs. Destas, apenas quatro AIHs não podiam
99mais ser reapresentadas em outra competência e correspondiam ao valor de 38 mil
100reais, sendo este o valor reconhecido pela SES como legalmente possível de ser pago.
101Ignael explicou que o entendimento foi diferente da lógica, que a SAECA fez um
102estudo a partir da base de dados apresentados por Itaperuna, explicou que a SMS de
103Itaperuna irá reapresentar essas contas, e que, de acordo com as contas apresentadas,
104não poderão ter o aumento dos recursos. D’Stefano disse que ao avaliar o 1º trimestre,
105seria lógico que as contas haviam sido pagas, que teria que avaliarem de janeiro a
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106junho, pois todo trimestre o convênio tem excedente de hum milhão de reais, que
107precisamos desses números para fechar as contas, sem contar que ainda existe a glosa
108financeira que não temos acesso. D’Stefano ao fim de sua fala questionou se
109realmente existe esse excedente de extrateto, que o DATASUS deveria estar
110participando da reunião, que precisamos saber o que todo mês gera essa conta, e que a
111única forma de parar com isso é a Central de Regulação parar de internar, ou seja, fica
112parecendo que o próprio Estado está tentando entender essa situação. Rebecca
113explicou que até a presente data, o segundo trimestre ainda está em aberto, por isso a
114SMS Itaperuna não poderia ter entregado as contas correspondentes a esse trimestre à
115Saeca e por isso apenas o primeiro trimestre de 2019 foi avaliado. Ignael explicou que
116não se poder trabalhar apenas com dados de 2019, que temos um faturamento hoje de
117doze milhões de reais e que precisamos entender como chegamos a esses números.
118Ignael explicou que irão fazer uma análise ao longo de toda semana e encaminharão
119para a CIR o relatório do que conseguirem apurar, que a proposta é fazer um
120levantamento de todos os dados. Ignael disse que a dinâmica que o Estado está
121utilizando está correta. Humberto disse que é preciso ter um prazo estabelecido, pois
122estão passando por situações de mal estar. Representantes do HSJA na reunião
123informaram que o hospital tem um déficit de três meses do MAC, que eles têm uma
124folha de pagamento grande, e que não irão resistir se não tiverem uma intervenção,
125que o hospital quer os leitos ocupados e as AIHs pagas. Nilton Carlos (Regulação
126Estadual), disse que quando assumiu a regulação foi conversar com o ex SMS de
127Itaperuna, e que o mesmo não lhe passou as informações que havia solicitado. Foi
128questionado entre os presentes que a central regula e não tem a vaga. Rebecca disse
129que as vagas reguladas pela central são vagas que já existem pelo prestador e
130deveriam estar autorizadas pela SMS Itaperuna, já que este é o órgão que
131contratualiza os serviços do HSJA, e que se a vaga não está na região, o Estado tem
132que verificar a vaga em outro lugar do Estado. Diante das discussões apresentadas, os
133gestores preferiram não pactuar o ponto e foi solicitado um maior esclarecimento dos
134dados. O ponto não foi pactuado e o mesmo deverá voltar na próxima reunião. III.
135Informes: 1. Emendas Parlamentares da SMS de Natividade OF. 532/2019. Diogo
136informou que este ponto foi solicitado por Marília Serrano, SMS do município. Foi
137apresentado pela mesma. Marília informou as Emendas Parlamentares que já foram
138enviadas para as respectivas áreas técnicas: Incremento MAC proposta
139360002724882/01-900 no valor de 200.000,00/ Incremento MAC proposta
140360002682432/01-900 no valor de 500.000,00/ proposta PAB 360002712472/01-900
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141no valor de 100.000,00/ Proposta PAB 360002723302/01-900 no valor de 400.000,00
142e incremento MAC, proposta 360002724872/01-900 no valor de 300.000,00. 2.
143Emenda Parlamentar da SMS de Cardoso Moreira OF. 200/2019. Diogo informou
144que este ponto foi solicitado por Humberto Chaves. Humberto informou a Emenda de
145incremento MAC já encaminhada para a área técnica, proposta 36000.2741552/01146900 no valor de 500.000,00. 3. Emenda Parlamentar da SMS de São José de Ubá
147OF. 318/2019. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Marcelo Poeys, SMS
148do município. Marcelo informou sobre a Emenda de Incremento MAC
14950210004103022001 no valor de 706.000,00 e de incremento PAB
15050210003103012015 no valor de 836.000,00. 4. Remanejamento de PPI da SMS de
151Cardoso Moreira. Diogo informou que este ponto foi solicitado por Humberto
152Chaves. Humberto informou que retirará os recursos de psiquiatria do município de
153Bom Jesus do Itabapoana e alocará os mesmos no próprio município. A SE da CIR
154informou já estar com todos os documentos necessários e fará os encaminhamentos
155para a SAECA. D’Stefano solicitou que os gestores que tem recurso no município de
156Bom Jesus do Itabapoana fiquem atentos, pois esse recurso é da residência
157terapêutica, e Cardoso Moreira fez a sua PPI e trouxe os seus pacientes para o
158município. 5. Reabilitação Física e Oficina Ortopédica. Diogo informou que este
159ponto foi solicitado por D´Stefano Silva, Técnico da SMS de Itaperuna. D´Stefano
160explicou sobre o atendimento da região Noroeste e da SMS de Itaperuna no que se
161refere aos serviços de Reabilitação Física e Oficina Ortopédica, hoje tem no
162município de Campos dos Goytacazes sua referência, porém Cardoso Moreira e
163Natividade não estão referenciados, e que o município de Campos não os atendem. Os
164atendimentos dos municípios da região poderiam ser encaminhados para os seguintes
165municípios: Niterói, Duque de Caxias ou Nova Iguaçu, e que a região preferiu ser
166atendida em Niterói. D’Stefano vai encaminhar a cota física e financeira dos
167municípios. D’Stefano informou que o CER do município de Porciúncula deverá ficar
168pronto até o fim do ano, que as obras já estão bem avançadas. Rebecca explicou que
169se a região escolher encaminhar os pacientes para o município de Niterói, que seja
170toda a região, conforme solicitado pelo município de Niterói em ofício encaminhado à
171SES. 6.CEREST Noroeste. Diogo informou que este ponto foi solicitado pelo
172CEREST NO. Diogo explicou que a Coordenadora do CEREST NO, Sra. Fernanda
173Junqueira, encaminhou um e-mail para a CIR sobre a apresentação que ela realizou na
174CIR de Julho, informando que encaminhou um ofício para a SMS de Itaperuna
175solicitando o fornecimento de material para realização de teste de glicemia nas ações
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176voltadas aos trabalhadores de transporte rodoviário. 7. Educação Permanente. Diogo
177explicou que este ponto foi solicitado por Carina Pacheco, da Superintendência de
178Educação Permanente da SES. Rebecca Cabral, Suplente de Nível Central da SES
179informou aos municípios sobre o Edital de Seleção de Experiências Exitosas em
180Educação Permanente em Saúde. Rebecca falou que se trata da I Mostra Estadual de
181Educação Permanente em Saúde, o prazo para inscrição dos trabalhos vai de 05 a 30
182de agosto, maiores informações no site www.saude.rj.gov.br/educacoa-e-formacao183em-saude/acoes. 8. Roda Hans Noroeste. Diogo informou que este ponto foi
184solicitado pela SE da CIR NO. Diogo explicou sobre os debates ocorridos no GT
185Hans, juntamente com a coordenadora do GT, Lucinéa Neves. Itaeci lembrou aos
186gestores presentes sobre a necessidade de se garantir o transporte aos técnicos,
187explicou que o primeiro atendimento ao paciente será realizado na carreta e depois o
188paciente será referenciado para a sua respectiva unidade da saúde da família do seu
189município de origem. 9. Relatórios Anuais de Gestão (RAG). Diogo informou que
190este ponto foi solicitado pela Assessoria de Planejamento da SES/RJ. Rebecca
191explicou sobre as situações de pendência na entrega dos Relatórios Anuais de Gestão,
192e que consta com algum tipo de pendência os municípios de Aperibé, Bom Jesus do
193Itabapoana, Cardoso Moreira, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade e Varre-Sai.
194Rebecca lembrou que foi pactuado em CIR que dois representantes de cada município
195poderiam manusear o sistema DigiSUS módulo gestor para solucionar as pendências
196com relação aos instrumentos de gestão. 10. Novos Indicadores de Pactuação
197Bipartite. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
198Planejamento da SES/RJ. Rebecca explicou que durante as Oficinas no início do ano
199para debates sobre metas e desempenho dos indicadores de pactuação, houve
200demandas de algumas áreas técnicas da SES para alterações nos indicadores
201Bipartite. Ao final de cerca de dois meses de trabalho, deste processo, foram
202selecionados 3 indicadores para serem incorporados à nova listagem, com pactuação
203prevista na CIB de outubro, e que desses três indicadores, dois visam substituir
204indicadores já existentes relacionados à AIDS e Violência. Há um novo indicador
205proposto pela área técnica das Doenças Falciformes e que devem ser apresentadas na
206próxima CIB de setembro, e que essas informações foram enviadas por e-mail. 11.
207Informes sobre a Capacitação de Pré-Natal da Região Noroeste. Diogo informou
208que este ponto foi solicitado pelo GC da RC da CIR Noroeste. Itaeci Ruas,
209Coordenadora do GC explicou sobre a questão do pagamento dos profissionais da
210capacitação, que não ocorreu na data de 10/07, pactuada em CIR, pois a SMS de
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211Itaperuna alegou pendências na assinatura dos contratos dos profissionais, como
212pactuado anteriormente em CIR. Itaeci informou que todo material da capacitação já
213se encontra na sede do NDVS. 12. Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre
214Amarela. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de
215Vigilância em Saúde da SES/RJ. Itaeci, representante convidada do NDVS Noroeste.
216Itaeci explicou sobre o Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela na
217região. Itaeci falou sobre as recomendações da vacina de sarampo, que não podem
218deixar essa doença avançar, que é altamente contagiosa, que já tem no Estado mais de
219100 casos, e que se a população for viajar para locais de surto, é importante se
220vacinar. 13. Regulação Estadual. Diogo informou que este ponto foi solicitado pela
221SE da CIR Noroeste. Rebecca explicou que a CIR passou a convidar o regulador da
222Central Estadual de Regulação, visando melhorar a conversa entre a regulação
223estadual e os municípios da região Noroeste, buscando sanar as dúvidas e saber dos
224principais problemas e gargalos da regulação. Essa pauta será recorrente nas reuniões
225da CT e da CIR Noroeste. Nilton Carlos (Regulação Estadual) comunicou aos
226secretários sobre os exames que estão sendo marcados e os pacientes não estão
227comparecendo. 14. Informes COSEMS. Diogo informou que este ponto será exposto
228pelo Sr D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, os itens de destaque
229para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da Região como eventos e
230portarias publicadas. D’Stefano informou sobre a Roda de práticas Norte/Noroeste,
231que será realizado no dia 3 de outubro no munícipio de Macaé. 15. Inclusão SMS de
232Natividade. Marília Serrano, SMS de Natividade, informou que conversou com o Sr.
233José Perrota, Superintendente das Unidades Hospitalares da SES-RJ, sobre a
234possibilidade de o município receber o Tomógrafo Móvel, mas que para isso é preciso
235uma demanda da região, e que, caso tenham, entrem em contato com a mesma. 16.
236Informes. Rebecca disse que o Sr. José Perrota está na região fazendo visitas técnicas.
237Rebecca informou sobre a apresentação do PRI na SES/RJ. Nada mais havendo a
238tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas e trinta minutos. Para constar,
239eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a
240presente Ata. Itaperuna, vinte de agosto de dois mil e dezenove.

