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Ata da 4ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
1

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às quinze horas, deu-se

2

início na sala de reunião da Sede da CIR - Norte, sito a Rua Edmundo Chagas, nº. 116, Centro,

3

Campos dos Goytacazes, RJ, a quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da

4

Região Norte, contando com as presenças dos representantes da Secretaria de Estado de Saúde

5

do Rio de Janeiro (SES/RJ): Rafaela Almeida (Representante Suplente do Nível Central), Geane

6

Baptista (Secretária Executiva da CIR/Norte) Carla S. Manhães (Assistente da Secretaria

7

Executiva da CIR/Norte) e das Secretarias Municipais de Saúde: Beatriz Enes (Representante da

8

SMS Campos dos Goytacazes), Geiza Retameiro (Suplente da SMS São João da Barra), Mauro

9

Lucio Azeredo (Secretário da SMS Conceição de Macabu), Hélio Cruz (Suplente da SMS de

10

Macaé), Angela Athaydes (Representante SMS São Francisco de Itabapoana) e os seguintes

11

convidados: Thaylane Santos (Técnica da SMS Conceição de Macabu), Mariane Melo

12

(Coordenadora do NDVS/Norte), Vânia Frota (Técnica do NDVS/Norte), Dr. Claudio Manoel

13

Petrucci (Coordenador da Central de Regulação Estadual Regional Norte),Rebecca Cabral

14

Pereira (Assessora Técnica SGAIS/SES), Carla Tripari (Técnica SMS Campos), Viviane Boa

15

Morte ( Técnica SMS Campos) e D’Stefano Marcondes (Apoiador Institucional COSEMS). A

16

Plenária contou com a presença da Representação da SES/RJ e quatro Secretarias Municipais de

17

Saúde, sendo um Secretários e três Suplentes. Estando ausentes as SMS Quissamã, SMS São

18

Fidélis, São Francisco de Itabapoana e Carapebus. Rafaela Almeida (Representante Suplente do

19

Nível Central) iniciou a reunião, dando boas-vindas a todos. I- Apresentação - Cenário das

20

Arboviroses na região Norte - Mariane Melo (Coordenadora do NDVS) fez a apresentação e

21

prestou os esclarecimentos referentes ao cenário das arboviroses conforme apresentação da

22

SVS/SES realizada na CIB do mês de abril. II-Pactuação - 1. Aprovação da Ata da 3ª.

23

Reunião Ordinária da CIR/N-2019. A Ata foi aprovada pela CIR. 2. Linha Cuidado

24

Sobrepeso e Obesidade da Região Norte – Rafaela Almeida (Representante Suplente do Nível

25

Central) informou que o plano necessita de informações dos municípios de Campos e Macaé

26

relativa aos serviços de alta complexidade de onde serão realizados os procedimentos cirúrgicos;

27

Hélio Cruz, Suplente SMS Macaé informou que a Secretária de Saúde irá encaminhar os dados

28

da Irmandade São João Batista do município de Macaé como referência na alta complexidade e
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29

esclareceu que a linha de cuidado deverá ser aprovada para posterior habilitação dos serviços de

30

alta complexidade; Beatriz Enes, representante da SMS Campos dos Goytacazes informou que

31

irá trazer as informações na próxima reunião. Rafaela Almeida reiterou que conforme já

32

orientado pela coordenação do grupo de trabalho, os gestores deverão informar o CNES dos

33

serviços de alta complexidade que farão parte da linha de cuidado na região. A CIR não

34

concordou com a pactuação pela incompletude dos dados e solicitou que o assunto seja mantido

35

na próxima para pactuação. 3. Ratificação da pactuação “ad referendum” das Metas e

36

Indicadores Municipais para o ano 2019 – Rafaela Almeida (Representante Suplente do Nível

37

Central) esclareceu que os indicadores já deveriam ter sido encaminhados desde 31/03 e que a

38

resolução do Conselho Municipal de Saúde aprovando os indicadores pode ser encaminhada

39

posteriormente à Assessoria do Pacto/SES e disponibilizou os endereços eletrônicos para o envio

40

da resolução; falou que até o momento, foi entregue os indicadores de Carapebus, Conceição de

41

Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra; a

42

representante da SMS Campos, Beatriz Enes informou que os indicadores estão sendo analisados

43

pelo Conselho de Saúde e serão encaminhados à SES posteriormente. A CIR ratificou a

44

pactuação “ad referendum” com a apresentação dos indicadores dos municípios de Carapebus,

45

Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João

46

da Barra. 1. Informação sobre saldo atualizado e execução dos recursos regionais referente

47

ao NDVS alocado no Fundo Municipal de Saúde de Campos – Beatriz Enes, representante da

48

SMS Campos dos Goytacazes informou que devido a mudança na gestão da secretaria de saúde

49

irá solicitar as informações ao setor específico para apresentação do saldo atualizado na próxima

50

CIR. 2. Propostas de Emendas Parlamentares da SMS Campos dos Goytacazes:

51

11384874000118004 – Aquisição de 01 mesa ginecológica elétrica para mulheres com

52

deficiência –Valor R$ 13.500,00 – UBS Poço Gordo; Nº 11384874000119003 – Equipamento

53

e Material Permanente para Atenção Especializada/HGG - Valor R$ R$ 1.428.462,00; Nº

54

11384874000119004 –

55

Especializada/HFM- Valor R$ R$ 3.215.830,00; Nº 11384874000119005 – Equipamento e

56

Material Permanente para Atenção Especializada/PAD - Valor R$ R$ 451.490,00;

57

11384874000119006 –

Equipamento

Equipamento

e

e

Material

Material

Permanente

Permanente

para

para
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58

Especializada/PAD - Valor R$ R$ 71.500,00- Viviane Boa Morte, técnica de Campos dos

59

Goytacazes informou o encaminhamento das proposta à CIB. 3. Devolutiva do PAR da Rede

60

Cegonha da Região Norte (Solicitado pela Assessoria Regionalização/Área Técnica de

61

Saúde da Mulher, Criança, Adolescente e Aleitamento Materno) – Geiza Retameiro,

62

Representante de São João da Barra e participante colaboradora no Grupo Condutor da Rede

63

Cegonha, a pedido da coordenadora Michelle Escobar, explicou que o plano foi atualizado,

64

pactuado e encaminhado à SES e posteriormente ao Ministério da Saúde em 2017 e somente

65

agora recebeu a devolutiva com as exigências referentes a atualização de dados dos anos de

66

2015 a 2017, orientação para mudança na fórmula de cálculo dos leitos, determinando que seja

67

somente parto pelo realizado SUS, o que pode resultar na diminuição de recursos da rede para

68

leitos na região. Rafaela Almeida (Representante Suplente do Nível Central) falou que conforme

69

orientação constante na devolutiva do MS, o assunto deveria ser discutido no Grupo Condutor

70

Regional, tendo um prazo de dois meses para pactuação do plano atualizado em CIR e envio ao

71

Ministério da Saúde; sugeriu a realização de reunião do GC, tendo a concordância da CIR. Geiza

72

Retameiro falou que antes da realização da reunião será importante que cada técnico municipal

73

leia a devolutiva do MS e busque os dados solicitados referentes ao seu município e que

74

posteriormente seria enviado o convite da reunião. 4. Solicitação de Remanejamento de PPI da

75

SMS Conceição de Macabu - Mauro Azeredo (SMS Conceição de Macabu) informou que por

76

não posse dos ofícios dos antigos executores e do novo executor, solicitou que o assunto seja

77

mantido na pauta da próxima reunião. 5. Projeto RODA -HANS Solicitado pela Gerente de

78

Hanseníase/SVS/SES – Mariane Melo, coordenadora do NDVS/Norte falou que foi realizada

79

reunião ampliada com técnicos da Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Hanseníase e demais

80

para apresentação do projeto mas que houve pouca participação dos municípios da região; falou

81

que a região foi a primeira a receber o projeto devido ao grande número de casos de hanseníase

82

com grau 2 (diagnóstico tardio), município silenciosos (últimos 5 anos) e o surgimento de caso

83

em menores de 15 anos; falou que o projeto tem o objetivo de capacitar profissionais da rede de

84

Atenção Básica para o diagnóstico precoce da Hanseníase, tratamento e prevenção de

85

incapacidade, além das atividades de promoção em saúde sob o monitoramento dos estados;

86

trata-se de uma Carreta (unidade itinerante) que possui cinco consultórios e um ambiente para
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87

coleta de exames laboratoriais e seu armazenamento é feito conforme a demanda e um desses

88

consultórios pode ser utilizado para exames de grau de incapacidade, exclusivamente para

89

exames dermatoneurológicos; informou que o estado do Rio de Janeiro receberá a carreta nos

90

meses de agosto e setembro, tendo em vista o Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e

91

Combate à Hanseníase em 05 de agosto; que a carreta percorrerá todas as 09 Regiões de saúde

92

do estado com capacitações, ações de promoção, diagnóstico e prevenção de incapacidades

93

decorrentes do diagnóstico tardio da hanseníase; que as capacitações teóricas ocorrerão todas as

94

segundas feiras, no município sede de cada parada da carreta e reunirá todos os profissionais

95

selecionados por cada município da região. Será de Responsabilidade dos municípios: viabilizar

96

para carreta o fornecimento de água, luz, segurança e veículo, indicar profissionais para

97

capacitação e definir local para realização; mobilizar para atendimento de especialistas todos os

98

contatos domiciliares dos pacientes de hanseníase diagnosticados desde 2013; mobilizar os

99

profissionais da rede que serão capacitados e as escalas de participarão das atividades práticas na

100

carreta. O projeto tem o seguinte cronograma: informe em CIR (abril), discussão em GTs

101

ampliados (VS, AB e CIES) nas regiões nos meses de abril e maio, pactuação de

102

responsabilidades nas CIR do mês de junho e pactuação em CIB no mês de julho/2019. 6.

103

Avaliação dos indicadores de Pactuação 2018: resultados na Região Norte Fluminense - a

104

SE-CIR informou que foi uma solicitação da técnica Delba Barros (da SMS Quissamã) e teria

105

como objetivo a avaliação das metas pactuadas no ano de 2018; Rafaela Almeida (Representante

106

Suplente do Nível Central), parabenizou pela sugestão e esclareceu que a SES iniciará, a partir

107

de junho, o processo de monitoramento dos indicadores e foi sugerida a realização de reunião do

108

GC Planejamento para apresentação pelos municípios dos respectivos indicadores e metas e

109

indicadores referentes aos anos de 2016/2017/2018). 7. Remanejamento PPI solicitados pela

110

SMS Quissamã- como não havia representação da SMS Quissamã, a SE-CIR informou que na

111

reunião da Câmara Técnica, a técnica Delba Barros foi orientada que para dar seguimento à

112

solicitação de remanejamento, a SMS Quissamã deverá apresentar os documentos e dados

113

referentes ao CNES dos prestadores de serviço que executarão os procedimentos, conforme

114

mencionado no despacho da SAECA/SES. 8. Situação da cobertura da vacinação influenza

115

por cada município da região- a SE-CIR informou sobre a solicitação da Assessoria de
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116

Regionalização/SES para que cada município apresentasse a situação da cobertura vacinal da

117

influenza; os gestores informaram que irão encaminhar a informação posteriormente. 9. Situação

118

atual do Cofinanciamento na região – Rebecca Pereira (Assessora Técnica da SGAIS/SES)

119

falou que o cofinanciamento foi instituído por resolução estadual tendo por objetivo a ampliação

120

do acesso à atenção ambulatorial em média e alta complexidade, atendendo aos gargalos

121

observados através dos estudos das necessidades dos municípios; falou que nos primeiros 100

122

dias após a publicação desta Resolução, os recursos são para, exclusivamente realização de

123

ressonâncias, tomografias, biópsia de mama guiada por ultrassom, ultrassonografia de tireoide,

124

ultrassonografia de próstata via transretal, ultrassonografia de abdômen total, ultrassonografia de

125

globo ocular, mamografias, cintilografia e cirurgias de catarata, para a redução das filas

126

existentes; para receber o cofinanciamento os gestores devem atender ao disposto nesta

127

Resolução, mediante a assinatura de Termo de Adesão de Executores e encaminhadores , e falou

128

que tinha a informação que os municípios de Carapebus, Conceição de Macabu e Quissamã

129

estriam referenciados para a realização do cirurgia de Catarata no município de São Gonçalo,

130

mas Mauro Azevedo, SMS de Conceição de Macabu disse que não havia encaminhado essa

131

solicitação; Rebecca ficou que verificar o que havia ocorrido e informar posteriormente à CIR;

132

esclareceu ainda que a regulação dos procedimentos cofinanciados se dará através da

133

comprovação que a SMS possui estrutura de regulação, tendo a existência de médico regulador

134

municipal, sistema informatizado de regulação (com emissão de relatórios de produção) e

135

prestador contratualizado

136

SES através das Centrais Estadual de Regulação e suas Regionais. 10. EpiSUS – Rafaela

137

Almeida (Representante Suplente do Nível Central) informou os critérios para escolha dos

138

municípios para participação no curso. Foram contemplados os municípios de São Francisco de

139

Itabapoana e São João da Barra. 11. Projeto de Ampliação de Agentes Comunitários de

140

Saúde da SMS Conceição de Macabu- Mauro Azeredo, SMS Conceição de Macabu informou

141

que em conformidade com o número de habitantes do município houve a aprovação da

142

contratação de mais 3 ACS. 12. Informes CIB/RJ- a SE-CIR justificou a ausência do Sr. Sandro

143

Régis (Técnico do Camará Técnica na CIB) e informou que os assuntos foram encaminhados por

144

e-mail a CIR. 13. Informes do COSEMS/RJ - D’ Stefano Marcondes (Apoiador Regional do

somente a regulação das cintilografias seriam realizada pela
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145

COSEMS/RJ) esclareceu alguns assuntos que já haviam sido encaminhados por e-mail a CIR.

146

Nada mais a tratar, às dezesseis horas e cinquenta minutos, Rafaela Almeida, Representante

147

Suplente do Nível Central encerrou a 4ª Reunião Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista,

148

Secretária Executiva da CIR/N, lavrei e assinei a presente ata. Campos dos Goytacazes, vinte e

149

nove de abril de 2019.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Rafaela Almeida
Representante Suplente do Nível

Central

Angela Athaydes
Representante SMS São Francisco de Itabapoana

Geiza Retameiro
Representante SMS de São João da

Barra

Mauro Lucio Azeredo

Hélio Cruz

Secretário da SMS Conceição de Macabu

Suplente da SMS Macaé
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