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Ata da 3ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
1

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e quarenta minutos,

2

deu-se

3

,https://us02web.zoom.us/j/83971377917 , ID da reunião: 839 7147 7917, a terceira Reunião

4

Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Norte, contando com as presenças dos

5

Representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ): Maria de Fátima

6

Cavaleiro (Representante titular do Nível Central), Rafaela Almeida (Representante Suplente do

7

Nível Central), Geane Baptista (Secretária Executiva da CIR/N) e Carla Manhães (Assistente SE-

8

CIR/Norte) e das Secretarias Municipais de Saúde: Cintia Ferrini (Secretária de Saúde da SMS

9

Campos dos Goytacazes), Bruna Araújo (Secretária de Saúde da SMS Conceição de Macabu), Hélio

10

Cruz (Suplente da SMS Macaé), Delba Barros (Representante da SMS Quissamã), Letícia Nogueira

11

(Suplente da SMS São Fidélis), e Geiza Retameiro (Representante da SMS São João da Barra) e os

12

seguintes convidados: Margareth Magalhães (Assessora Saúde da Mulher/SES), Leila Adesse

13

(Coordenadora Saúde da Mulher/SES), e D’Stefano Marcondes (Apoiador Regional do COSEMS). A

14

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

15

Saúde da região Norte, sendo duas Secretárias de Saúde e quatro Suplentes ou Representantes.

16

Estavam ausentes as SMSs Carapebus e SMS São Francisco de Itabapoana. Maria de Fátima

17

Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central) iniciou a reunião dando boas-vindas a todos. I-

18

Pactuação-1. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária da CIR/N-2020- a ata foi aprovada pela

19

CIR. 2. Ratificação da Aprovação Ad Referendum do Plano de Alinhamento das Ações dos

20

Municípios ao Coronavírus (COVID-19) da Região Norte - A SE-CIR informou que a pedido de

21

Dayse Aguiar da Assessoria de Regionalização da SES, após reunião com Rosemeri Mendes da

22

Subsecretaria de Vigilância em Saúde, decidiram que o assunto deveria ser retirado de pauta. Maria

23

de Fátima Cavaleiro disse não ter conhecimento do assunto e entrou em contato telefônico com

24

Dayse da Assessoria de Regionalização que informou que os órgãos de controle solicitaram os planos

25

referentes a cada município e não teria necessidade da confecção de um plano regional, com isso o

26

assunto foi retirado de pauta para pactuação. II. Informes -1. Solicitação de esclarecimento à SES

27

sobre a Resolução SES nº1940/2019-Programa de Financiamento aos Municípios na área de

28

Saúde –FINANSUS- Maria de Fátima Cavaleiro informou que a SMS Carapebus, solicitante do

início

por

webconferência

através

da

plataforma

Zoom
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29

assunto, não estava presente e esclareceu que este assunto já foi discutido em diversas reuniões

30

anteriores da CIR, onde foram tiradas todas as dúvidas e sugeriu que o assunto fosse retirado de

31

pauta, tendo concordância da CIR. 2. Solicitação de Informação à SES acerca de: fornecimento

32

dos EPI's; leitos de UTI para atendimento aos pacientes COVID-19 para os municípios da

33

região; fornecimento de equipamentos para ampliação de leitos UTI para atendimento ao

34

paciente COVID-19- Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central) informou

35

que o assunto foi solicitado pela SMS Campos dos Goytacazes, e que perante a dificuldade de

36

informação em relação à disponibilidade de entrega dos EPI’s de parte dos municípios, entrou em

37

contato com órgão compete para distribuição (CGA/SES) e buscou a resposta para dar a CIR;

38

informou que os EPI’s descritos na tabela enviada seriam entregues pelo próprio CGA em cada

39

município e em data já determinadas: dia 04/05- municípios de Campos dos Goytacazes e São

40

Fidélis; dia 05/05 – municípios de Carapebus, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e São João da

41

Barra; dia 11/05- municípios de Conceição de Macabu e Macaé. Cintia Ferrini (Secretária de Saúde

42

da SMS campos dos Goytacazes) falou de sua preocupação quanto ao atendimento aos pacientes da

43

região que poderão necessitar de leitos de UTI; esclareceu que os leitos de UTI implantados pe la

44

SMS Campos no Hospital da Beneficência Portuguesa foi com recurso do município e são para

45

atendimento aos pacientes do próprio Município de Campos dos Goytacazes; falou que em caso de

46

colapso do sistema de saúde, a região precisa de uma resposta urgente da SES sobre para onde

47

encaminhar os pacientes COVID-19; Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível

48

Central) disse que não tem informação da SES sobre leitos de UTI para atendimento a os pacientes da

49

região; falou que não recebeu informação da Assessoria de Regionalização quanto ao fornecimento

50

de equipamentos para ampliação de Leitos de UTI que poderiam atender aos demais municípios da

51

região. Cintia Ferrini (Secretária de Saúde da SMS campos dos Goytacazes) disse que o Hospital dos

52

Plantadores de Cana e a Santa Casa de Misericórdia de Campos fizeram proposta de ampliação de

53

leitos já equipados e com recursos humanos que poderiam ser destinado à região , mas até hoje não

54

recebeu qualquer resposta da SES sobre contratualização ou habilitação desses leitos. Falou que

55

outros hospitais de Campos também disponibilizaram a abertura de um total de 46 leitos desde que

56

houvesse o fornecimento de equipamentos pela SES, atendendo a solicitação feita pela própria SES;

57

explicou que esses leitos estando prontos poderiam ser regulados pelo estado para atendimento à
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58

região. Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central) informou que não tinha

59

resposta sobre as questões apresentadas, mas que iria relacionar todos estes questionamentos e

60

repassaria para Dayse Aguiar da Assessoria de Regionalização, para que fossem disponibilizadas as

61

devidas respostas. Já que foi informado pelo Apoiador Regional do COSEMS, que ocorreria uma

62

reunião na quarta-feira dia 06/05, entre a Diretoria do COSEMS, na qua l alguns dos Gestores da

63

Região participam e a SES, para tratar de assuntos relacionados ao P lano de Contingência no Estado.

64

Cintia Ferrini (Secretária de Saúde da SMS Campos dos Goytacazes) falou que todos os assuntos

65

foram inseridos na pauta com antecedência e esperava que houvesse uma reposta da SES/RJ e Maria

66

de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível Central) explicou que está ocorrendo muitas

67

agendas paralelas de reuniões da SES, o que dificultou o contato com a Assessoria de

68

Regionalização. Que havia conversado com Dayse Aguiar (AR/SES) no domingo e que a mesma

69

destacou que alguns pontos de pauta não haviam ficado claros. Principalmente os relativos aos leitos

70

de UTI e que havia solicitado que as perguntas fossem mais especificadas. Portanto a Representante

71

do Nível Central Fátima repassaria estes questionamentos para as devidas respostas. 3. Solicitação de

72

informação à SES sobre a realização de exames de Tomografia Computadorizada para

73

atendimento aos pacientes COVID-19 oriundos dos municípios da região – Cintia Ferrini

74

(Secretária de Saúde da SMS Campos dos Goytacazes) informou que estava preocupada sobre a

75

realização e exames de tomografia, pois entendia que os mesmos deveriam ser realizados em um

76

espaço diferenciado, devido à necessidade de higienização específica pós-atendimento ao paciente

77

COVID-19; e que os Serviços de Campos também atende aos demais casos, e informou que os dois

78

aparelhos localizado nos hospita is de urgência de Campos estão com defeito e sem previsão de

79

funcionamento, e sugeriu que o Tomógrafo Móvel da Secretaria de Estado de Saúde fosse

80

disponibilizado a região para atendimento a pacientes COVID-19; Maria de Fátima Cavaleiro

81

(Representante Titular do o Nível Central) falou que foi informado que não havia previsão de

82

disponibilidade de Tomógrafo para este atendimento na região, mas que perante a situação informada

83

iria levar a proposta à Assessoria de Regionalização/SES. A Representante Maria de Fátima mais

84

uma vez, sugeriu que Bruna Siqueira (Secretária de Saúde da SMS C onceição de Macabu) que

85

participa das reuniões com a diretoria do COSEMS e a SES/RJ, como a agendada para a próxima

86

quanta feira que também levasse estes os assuntos: da necessidade de leitos de UTI para região e do
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87

Tomógrafo

móvel

para

atendimento

ao

paciente

COVID-19

e

dos

processos

de

88

credenciamento/habilitação de leitos pelo Ministério da Saúde e pela SES/RJ, de forma a reforçar os

89

questionamentos que seriam enviados à Assessoria de Regionalização, assim que a reunião da CIR

90

Norte terminasse. Leila Adesse (Coordendadora do Programa da Saúde da Mulher/SES) pediu a

91

palavra para demostrar sua preocupação com a situação que estava vendo através da palavra dos

92

gestores da região e sugeriu que seja encaminhado um documento a SES/RJ com todos esses

93

questionamentos solicitando uma resposta urgente. Cintia Ferrini (Secretária de Saúde da SMS

94

Campos dos Goytacazes) disse que fez todas essas solicitações de assunto na pauta esperando ter uma

95

reposta da SES, mas devido à falta de reposta da Representação do Nível Central, está vendo que a

96

região está abandonada pela Secretaria de Estado de Saúde. 4. Solicitação de informação à SES

97

sobre a data da implantação do Hospital de Campanha do Estado RJ para o atendimento ao

98

paciente COVID-19 da região Norte - ; Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do Nível

99

Central) informou que

o assunto foi solicitado pela SMS Campos dos Goytacazes e que a

100

informação da SES era que o hospital de Campanha seria implantado até a segunda semana de maio.

101

5. Solicitação de Esclarecime nto novamente sobre as referências de atendimento a gestação de

102

alto Risco da região Norte (solicita que o Estado encaminhe um documento formal que encerre

103

estas dúvidas geradas com prestadores e municípios). Bruna Siqueira (Secretária de saúde da SMS

104

Conceição de Macabu) falou da dificuldade que tem encontrado no encaminhamento de gestantes de

105

alto risco para leitos GAR. Margarete Magalhães (Programa da Saúde da Mulher/SES/RJ) falou que

106

com base no Plano Regional da Rede Cegonha aprovado de 2017, Campos dos Goytacazes é a

107

referência em gestação de alto risco para ele próprio e seguintes municípios: Quissamã, São Fidélis,

108

São Francisco de Itabapoana e São João da Barra, e o Município de Macaé seriam referência para:

109

Conceição de Macabu, Carapebus e o próprio Macaé; falou ainda que Macaé deveria dar andamento

110

às habilitações dos leitos. Falou que o Ministério da Saúde só qualifica 70% dos leitos habilitados.

111

Cintia Ferrini (Secretária de Saúde da SMS Campos dos Goytacazes) disse que o Hospital dos

112

Plantadores de Cana de Campos (HPC) ofertou 27 leitos , mas como a CIR decidiu que Macaé

113

atenderia os restantes dos municípios, com isso, o HPC só teve habilitado 24 leitos de UTI Neonatal e

114

que apesar de ter orientado o prestador para atender a região, mas atualmente todos os 24 leitos estão

115

sendo totalmente ocupados, e orienta para que as gestantes sejam inseridas na Regulação Estadual,
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116

pois o Município de Campos dos Goytacazes não tem recursos para continuar a pagar

117

administrativamente pelos leitos extras, Hélio Cruz (Suplente da SMS Macaé) falou que o município

118

está dando andamento ao processo de habilitação, mas que o processo é muito demorado e

119

burocrático. Bruna Siqueira (Secretária de saúde da SMS Conceição de Macabu) solicita que a área

120

técnica da Saúde da Mulher se defina com urgência a referência para atendimento a gestante de alto

121

risco pela SES. Leila Adesse disse que está buscando uma resposta junto ao Ministério da Saúde que

122

ainda não deu parecer do mérito referente à atualização do P lano feito pela região e enviada em 2019

123

e disse que irá se reunir com os demais setores da SES envolvidos (Regulação, Controle a Avaliação,

124

e Planejamento) para que formule um documento provisório em conjunto para encaminhar a região

125

para sanar essas dúvidas sobre as referências no atendimento a gestante de alto risco. 6. Informe

126

NSDVS/N. 7. Informes CIB/RJ- Sandro Régis Barreto justificou a ausência à webconferência. 8

127

Informes do COSEMS/RJ- D’Stefano Marcondes (Apoiador do COSEMS) informou que vem

128

enviando aos gestores da CIR todos documentos de interesse da região. Geane Baptista (Secretária

129

Executiva da CIR Norte) falou que a presente reunião seria a última que participaria como secretária

130

executiva da CIR pois havia solicitado a exoneração do cargo por motivos pessoais; informou ainda

131

que todos os documentos: atas, pautas, projetos, relatórios, se encontravam em ambos computadores

132

da CIR N, no e-mail institucional e alguns documentos estão também em meio físico; agradeceu a

133

atenção de todos os gestores e amigos conquistados nesses 10 anos junto a CIR. Nada mais a tratar,

134

às dezesseis horas e quarente minutos, Maria de Fátima Cavaleiro, Representante do Nível Central

135

encerrou a 3ª Reunião Ordinária da CIR/N. Eu, Geane Baptista, Secretária Executiva da CIR/Norte,

136

lavrei e assinei a presente ata. Campos dos Goytacazes, quatro de maio de 2020.

Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/Norte

Cintia Ferrini
Secretária de Saúde SMS Campos dos Goytacazes

Maria de Fátima Cavaleiro
Representante Nível Central-Titular

Bruna Siqueira
Secretária da SMS Conceição de Macabu
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Helio Cruz
Suplente de Saúde da SMS Macaé

Leticia Nogueira
Representante da SMS São Fidélis

Delba Barros
Representante da SMS Quissamã

Geiza Retameiro
Representante da SMS São João da Barra
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