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

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

2

deu-se

3

https://meet.jit.si/EastGearsSighAlready, a quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores

4

Regional da Região Norte, contando com as presenças das Representantes da Secretaria de Estado de

5

Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ): Sra. Maria de Fátima Cavaleiro (Representante titular do Nível

6

Central) e a Sra. Carla S. Manhães (Assistente SE-CIR/Norte) e das Secretarias Municipais de Saúde:

7

Sr. Dante Lucas (Suplente da SMS Campos dos Goytacazes), Sra. Geiza Retameiro (Representante

8

da SMS São João da Barra), Sra. Letícia Nogueira (Suplente da SMS São Fidélis), Sr. Sebastião

9

Tavares C. Filho (Secretário da SMS São Francisco de Itabapoana), Sra. Delba Barros (Representante

10

da SMS Quissamã), Sra. Bruna Araújo (Secretária da SMS Conceição de Macabu), Sr. Ricardo

11

Mourão (Suplente da SMS Carapebus), Sra. Deusilane Galiza (Secretária da SMS Macaé), e os

12

seguintes convidados: Sra. Dayse Aguiar (Assessora Chefe da Regionalização/SES/RJ), Sra. Waleska

13

Muniz Guerra (SAECA/SES/RJ), Sra. Leila Adesse (Coordenadora da Saúde da Mulher/SES/RJ),

14

Sra.Thaís Severino (SAPS), Sra. Beatriz Enes (Técnica da SMS Campos), Sr. Hélio Cruz (Suplente

15

da SMS Macaé), Sra. Mariane Melo (Coordenadora do NDVS/Norte) e o Sr. D’Stefano Marcondes

16

(Apoiador Regional do COSEMS/RJ). A Plenária contou com a presença da Representação da

17

SES/RJ e de oito Secretarias Municipais de Saúde da Região Norte, sendo três Secretárias de Saúde e

18

cinco Suplentes ou Representantes. A Sra. Maria de Fátima Cavaleiro (Representante Titular do

19

Nível Central) iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e apresentou a Sra. Dayse Aguiar, que se

20

apresentou informando que no momento esta atuando na função de Assessora Chefe de

21

Regionalização e desejou uma boa reunião a todos e se colocou a disposição para orientações

22

necessárias. I- Pactuação -01. Aprovação da Ata da 3ª. Reunião Ordinária da CIR/Norte 2020 - a ata

23

não foi aprovada e feita solicitação de correção da redação nas seguintes linhas: 51 à 59 e 88 à 89

24

pela CIR. II. Informes -01. Solicitação de resposta da Área Técnica da Saúde da Mulher/SES/RJ,

25

sobre a definição da referência em atendimento à gestante de Alto Risco na Região Norte (SMS

26

Campos). A Sra. Leila Adesse informa que esse assunto foi discutido na Área Técnica e foi so licitado

27

posicionamento do Ministério da Saúde, sendo que, até o momento, não recebeu retorno. Sugeriu

28

que o assunto retorne na próxima reunião; A Sra. Waleska Guerra, Superintendente de Atenção

29

Especializada, Controle e Avaliação da SES/RJ informa que o município de Macaé, que seria a

início

por

webconferência

através

da

plataforma

Meet,
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30

referência para GAR, ainda não respondeu os questionamentos do Ministério da Saúde do processo

31

de Habilitação/Credenciamento dos leitos, pendências essas que impedem o avanço do processo; O

32

Sr. Hélio Cruz (Suplente da SMS Macaé) informa ter ciência das pendências e coloca que, nesse

33

momento de pandemia do COVID-19, não há possibilidades de equacionar as pendências e solicita

34

que o Plano da Rede Cegonha da Região Norte seja revisto e toda a referência para GAR seja

35

direcionada para o município de Campos dos Goytacazes; Sra.Waleska pergunta se Campos tem essa

36

possibilidade de atendimento à Região e o Sr. Dante Lucas informa que vai verificar com o prestador

37

(Hospital dos Plantadores de Cana), mas acredita que sim, pois já existe toda a estrutura pronta e que

38

já realiza o atendimento à Região. Sra. Geiza Retameiro questiona esse assunto novamente em pauta,

39

pois a mesma faz parte da Equipe de Construção do Plano Regional da Rede Cegonha na Região

40

Norte e o P lano vigente e publicado pelo Ministério da Saúde é do ano de dois mil e dezessete

41

(2017), e, pelo P lano, a referência da Região Norte ainda é Campos dos Goytacazes; e que a

42

solicitação de atualização do Plano pelo Ministério da Saúde foi no final do ano de dois mil e dezoito

43

(2018) e pactuado em dois mil e dezenove (2019), mais ainda não há resposta do Ministério da

44

Saúde; Sra. Leila Adesse agradeçe à Geiza Retameiro por essa lembrança. Geiza Retameiro solicita

45

que o P lano Regional da Rede Cegonha da Região Norte seja reenviado aos gestores para verificação

46

das referencias em GAR. 02. Solicitação de Informação à SES/RJ sobre a data de Implantação do

47

Hospital de Campanha do Estado/RJ para atendimento aos pacientes COVID-19 da Região Norte

48

(SMS Campos). A Sra. Maria de Fátima esclarece que em decorrência da mudança de Gestão na SES

49

ainda não é possível prestar esta informação neste momento; A Sra. Dayse Aguiar reitera que, com a

50

mudança do Secretário Estadual de Saúde e outros integrantes da equipe dirigente, não foi possível

51

obter esta informação oficialmente na SES, mas, como tem sido amplamente divulgado na mídia, um

52

novo cronograma prevê a inauguração do Hospital de Campanha de Campos em 12 de junho

53

próximo. Porém, a Sra. Dayse ressalta que esta data é passível de alteração e que, uma vez que isto

54

ocorra, a região será prontamente informada. 03. Solicitação de esclarecimentos em relação à visita

55

domiciliar do agente de endemia (SMS Quissamã). A Sra. Mariane Melo informa que foi

56

disponibilizada a Nota Informativa nº. 08/2020 do Ministério da Saúde e que a mesma traz

57

esclarecimentos sobre o tema a estados e municípios. Desta forma, esclarece que o trabalho de campo

58

dos agentes deve ser mantido. No momento da edição da Nota, ainda não era obrigatório o uso da

59

máscara facial como um EPI, por isso deve ser acrescentado este EPI durante as ações dos agentes de
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60

endemias. A Nota Informativa descreve como deve ser realizado a visita domiciliar pelo agente de

61

endemias, lembrando que a atividade deverá ser realizada apenas na área peridomiciliar (frente,

62

lados, fundo do quintal ou terreno) e não intradomiciliar. Também devem ser priorizadas as ações de

63

bloqueio com a remoção prévia de focos larvários. Os EPI necessários para o trabalho dos agentes de

64

endemias, conforme a Nota Informativa são: luvas de látex, que deverão ser trocadas a cada imóvel

65

visitado, e, em relação às máscaras, as informações sobre a troca delas dependerá do tipo de máscara

66

que o município irá fornecer, devendo seguir as orientações do fabricante. Não existem, até o

67

momento, outras estratégias recomendáveis pela Secretaria Estadual de Saúde , que sejam diferentes

68

das já praticadas como rotina pelos agentes de endemias. Sra. Mariane destacou, ainda, que o

69

Ministério da Saúde suspendeu todas as atividades do LIRAa, mas não suspendeu as visitas

70

domiciliares (peridomiciliares), pois os ciclos estão mantidos e estão bem abaixo da meta de 80%.

71

Sinalizou, também, que as notificações das arboviroses despencaram em função das notificações de

72

COVID-19, mas é importante fazer um esforço para manter essas notificações em dia, caso estejam

73

ocorrendo novos casos. Houve uma queda de 82% nas notificações de Dengue, 94% nas notificações

74

de Chikungunya e 87,5% nas notificações de Zika para todo o Estado do Rio de Janeiro (dados até a

75

semana epidemiológica 20). 04. Portaria n º. 758/MS/GM de 09 de abril de 2020, que “Define o

76

procedimento para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e

77

confirmados de COVID-19” (SAECA/SES/RJ). A Sra. Waleska Guerra esclarece a importância do

78

cumprimento da Portaria, e se coloca à disposição para esclarecimento de duvidas. 05. Informativo

79

Nº 03, relativo à confecção do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior – RDQA para

80

orientação aos gestores municipais e conselheiros de saúde (Assessoria de Planejamento em Saúde

81

SES/RJ). A Sra. Maria de Fátima esclarece o informativo e informa a importância dos municípios na

82

confecção do Relatório, inclusive no tocante às informações relacionadas à pandemia. 06.

83

Deliberação CIB n º. 6142, de 20 de abril de 2020, referente à pactuação da indicação oficial de 1

84

(um) técnico por município para ser referência da Central 160 (SGAIS/SES/RJ). A Sra. Maria de

85

Fátima destaca a importância da indicação oficial desse técnico pelo gestor, e informa que recebeu

86

uma planilha contendo a relação dos municípios que não oficializaram a indicação e também com

87

falta de dados solicitados. A Assistente da SE-CIR/Norte informou que, até o momento, não havia

88

recebido a indicação do técnico do município de Conceição de Macabu e solicitou que as pendências

89

fossem encaminhadas a SE-CIR/Norte para saná-las. 07. Pactuação da adequação do Plano da Rede
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90

de Atendimento a gestante de Alto Risco da Região Norte, para encaminhamento para pactuação em

91

CIB, de forma extraordinária (SMS Conceição de Macabu). A Sra. Bruna Araujo pede orientação

92

para revisão do Plano Regional da Rede Cegonha devido às dificuldades que tem enfrentando no

93

momento do encaminhamento dessas gestantes, e pergunta para onde encaminhar as gestantes hoje

94

do alto risco, já que para as de risco habitual sua referencia é o município de Quissamã. A Sra. Leila

95

Adesse informa que o assunto foi bem debatido no item 1 (um) da pauta e que no momento não tem

96

como dar a informação exata, e que na quarta - feira (27/05/2020) rea lizará uma reunião com o

97

Grupo Condutor da Rede Cegonha da Região Norte. Além disso, a área técnica está concluindo um

98

estudo sobre a migração na região, que será apresentado e discutido. 08. Solicitação de definição de

99

um Instrumento Regional para encaminhar para Secretaria Estadual de Saúde sobre: referência de

100

UTI para COVID-19 na região; Tomografia diagnóstica para COVID-19 e situação atual da ocupação

101

de leitos de toda Região (SMS Conceição de Macabu). A Sra. Bruna Araujo solicita orientação de

102

que tipo de documento pode ser feito em conjunto com os demais municípios da Região para

103

encaminhar ao Secretário Estadual de Saúde as dificuldades que os mesmos vêm enfrentando,

104

questionando a possibilidade de ser uma Deliberação CIR. A Assessora Sra. Dayse Aguiar informa

105

que não seria através de Deliberação, e sugere que a demanda dos Secretários seja informada por

106

meio de um ofício, por iniciativa dos municípios, para o Secretário Estadual de Saúde apontando as

107

dificuldades vivenciadas na Região. A Sra. Waleska Guerra informa que a referência para tomografia

108

relacionada à COVID-19 é o Hospital de Campanha. O Sr. Sebastião Campista (SMS de São

109

Francisco de Itabapoana) questiona se esse procedimento não está dentro da PPI, pois quando

110

remanejou alguns procedimentos para outra Região foi muito criticado e esclarece que fez por não ser

111

atendido onde estava referenciado e que mantém referencia dentro da Região e não é atendido, dando

112

como exemplo: que no período de um ano se conseguiu 03 (três) ou 04 (quatro) vagas de

113

transferência para UTI foi muito; Sra. Waleska Guerra informa que assumiu a SAECA/SES/RJ há

114

pouco tempo e não tinha ciência dessas dificuldades da Região em suas referências e se coloca à

115

disposição para orientações; e no caso da tomografia de COVID-19 é um procedimento de urgência.

116

O Sr. Dante Lucas informou que as tomografias de urgência irão continuar sendo atendidas como já

117

estão sendo, só não tem possibilidade de ficar com paciente de COVID-19 em um Hospital de

118

urgência e emergência e que o Hospital de referência para COVID-19 para o município de Campos

119

se

encontra

com a

capacidade

de

ocupação bem

elevada

e

que

foi pleiteada

a
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120

Habilitação/Credenciamento de 12 leitos de UTI no Hospital dos Plantadores de Cana (HPC) que

121

estão totalmente prontos para atendimento imediato e até o momento não teve resposta, e vê que, se

122

esses leitos forem Habilitados/Credenciados, poderá ajudar a Região e até mesmo o município de São

123

Francisco de Itabapoana, como já vem atendendo pacientes de COVID-19 de outros municípios; Sra.

124

Waleska Guerra informou que a solicitação já foi encaminhada ao Ministério da Saúde e que as

125

Habilitações/Credenciamentos só serão para leitos novos e sem pendências de equipamento e RH. E

126

que, de acordo com a Portaria, estes leitos deverão estar sob Regulação Estadual. A Sra. Delba

127

Barros pergunta sobre a habilitação dos leitos do Hospital de Campanha para o próprio município e a

128

Sra. Waleska Guerra informa que, no momento, não há Habilitação/Credenciamento prevista pelo

129

Ministério da Saúde para esses leitos. A Sra. Bruna Araujo informa que foram montados 10 (dez)

130

leitos de UTI no município de Conceição de Macabu com recursos próprios. O Sr. Sebastião

131

questiona o recurso repassado do Fundo Nacional de Saúde direto para o Fundo Municipal de Saúde

132

de Campos dos Goytacazes e gostaria de ser informado se esse recurso é municipal ou regional. E

133

também que fosse esclarecido qual a finalidade para utilização deste recurso. A Sra. Waleska Guerra

134

informa que já houve esse questionamento por parte de outras Regiões e que não ocorreu nenhum

135

detalhamento quanto a esse repasse da parte do Ministério da Saúde. E que não houve participação do

136

Estado neste repasse. A mesma se disponibilizou a fazer contato com o Ministério da Saúde para

137

buscar maiores esclarecimentos. 09. Informe NSDVS/N - A Sra. Mariane Melo informou que os

138

assuntos inerentes à Região têm sido encaminhados a SE-CIR/Norte para divulgação aos gestores,

139

por e-mail, e lembrou que será realizado o GT Vigilância em Saúde no dia 27/05/2020, às 14 h, e a

140

plataforma será informada posteriormente. 10. Informes CIB/RJ - O Sr. Sandro Régis Barreto

141

justificou a ausência à webconferência e já encaminhou os assuntos inerentes à Região por e -mail.

142

11. Informes do COSEMS/RJ - O Sr. D’Stefano Marcondes (Apoiador do COSE MS/RJ) informou

143

que vem enviando aos gestores todos os documentos de interesse da Região. A Sra. Delba Barros,

144

Sr. Dante Lucas, Sr. Sebastião C. Filho e o Sr. D’Stefano Marcondes agradeceram a participação e

145

disponibilização da Sra. Waleska Guerra e a Sra. Dayse Aguiar na reunião; a Sra. Waleska Guerra

146

agradece e pede que o momento seja de união da Região. A Sra. Dayse Aguiar agradece e se coloca à

147

disposição para orientações, destacando os princípios e diretrizes do SUS nas decisões dos gestores,

148

principalmente diante de cenário tão difícil para todos. Nada mais a tratar, às dezessete horas e vinte e

149

quatro minutos, a Sra. Maria de Fátima Cavaleiro, Representante do Nível Central encerrou a 4ª.
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150

Reunião Ordinária da CIR/Norte. Eu, Carla S. Manhães, Assistente da SE-CIR/Norte, lavrei e assinei

151

a presente ata. Campos dos Goytacazes, vinte e cinco de maio de 2020.

Carla S. Manhães
Assistente da SE da CIR/Norte

Dante Pinto Lucas
Suplente da SMS Campos dos Goytacazes

Letícia Nogueira
Suplente da SMS São Fidélis

Delba Barros
Representante da SMS Quissamã

Ricardo Mourão
Suplente da SMS Carapebus

Maria de Fátima Cavaleiro
Representante Titular do Nível Central

Geiza Retameiro
Representante da SMS São João da Barra

Sebastião C. Filho
Secretário da SMS São Francisco de Itabapoana

Bruna Siqueira
Secretária da SMS Conceiçã o de Macabu

Deusilane Galiza
Secretária da SMS Macaé
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