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Ao vigésimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas, por
videoconferência, foi realizada a terceira reunião ordinária da Comissão Intergestores
Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte, contando com a presença dos seguintes
membros: Rebecca Cabral, Titular de Nível Central da SES/RJ; Cristialane
Carvalho, Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra, Secretário
Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva
CIR Noroeste, Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Elizabete Nunes
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: José
Geraldo dos Reis (Suplente), Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Janaína
Marra Leite (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Camila Louvain
(suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: D’Stefano Silva
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Ludmila
Barros (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Marcelo
Poeys (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Rafael Fabbri
(Gestor); Nilton Ávila (Regulação Estadual); Camila Louvain (CT SMS de Italva);
Ilcilaine Rocha Lourenço (CT SMS de Aperibé); Lucinéa Neves (NDVS- NO),
D’Stefano Silva (Apoiador COSEMS-RJ). A plenária contou com a presença da
representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo dois Secretários
de Saúde: São José de Ubá, Varre-Sai e seis suplentes, Aperibé, Bom Jesus do
Itabapoana, Italva, Itaocara, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua. Ficaram sem
representação os municípios de Cambuci, Cardoso Moreira, Itaperuna, Laje do
Muriaé, Miracema e Natividade. Rebecca expôs os seguintes pontos de pauta: I.
Apresentação: MONITORA COVID-19. Rebecca informou que este ponto foi
solicitado por D’Stefano Silva, Apoiador COSEMS para a região Noroeste. D’Stefano
explicou sobre o Monitora COVID-19, que versa sobre “Uma estratégia para
acompanhar, monitorar e cuidar de pessoas em tempos de novo Corona vírus.
D’Stefano disse que se trata de um sistema de monitoramento rápido e avanço da
pandemia, que pode ser feito pelo Aplicativo do cidadão disponível em: Google Play
e Apple Store, que é preciso cadastrar os dados pessoais e co-morbidades e como a
pessoa está se sentindo no momento. D’Stefano explicou que se trata de um
questionário de sintomas e, a cada resposta sobre os sintomas, o aplicativo envia para
o cidadão uma mensagem com instruções específicas de acordo com sua situação. E,
para a gestão, classifica o cidadão em uma escala de cores (verde, amarelo, laranja e
vermelho) de acordo com a gravidade do caso. D’Stefano fez uma breve explicação
da Plataforma web para gestão, onde permite à gestão gerar relatórios e mapas sobre

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES
REGIONAL NOROESTE DO ANO DE 2020
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

os indivíduos que se cadastram em seu município de acordo com sua classificação de
risco. Caso opte, o município pode realizar fazer a orientação e atendimento dos
cidadãos via retaguarda. D’Stefano apresentou os recursos de mapeamento da
pandemia, que se trata de um mapa de calor gerado pelo Monitora COVID-19 com
base na auto avaliação dos usuários, e que essa ferramenta permite ao gestor
identificar de forma precoce os locais em que estão surgindo sinais de síndrome gripal
em sua população, podendo assim programar com mais eficiência as ações de
enfrentamento (bloqueio, testes, campanhas educativas, etc.). D’Stefano pontuou que
o Monitora COVID-19 é gratuito, seja para o cidadão, seja para o município, e todas
as interações são oficializadas a partir de termos de cooperação técnica e termos de
responsabilidade em relação ao acesso às informações individualizadas dos cidadãos.
D’Stefano disponibilizou o contato do Sr. Luli (21) 96915.9999 para maiores
informações. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 2° Reunião Ordinária da
CIR Noroeste, realizada via Aplicativo Zoom: Rebecca informou que a minuta da
Ata foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de
inclusões e revisão de texto e Pactuação na 3ª Reunião Plenária CIR de 2020. Não
havendo objeções, a ata foi pactuada. III. Informes: 1. Definição do procedimento
para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e
confirmados de COVID-19. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela
Assessoria de Regionalização, através de solicitação da SAECA. Rebecca fez a leitura
e explicou sobre a Portaria Nº 758, de 9 de abril de 2020, que define o procedimento
para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e
confirmados de COVID-19 nos estabelecimentos de saúde públicos e privados que
prestam serviços ao SUS. Rebecca explicou que a portaria deve ser seguida, que é de
obrigação do prestador e o mesmo deve verificar se as notificações estão sendo feitas,
e quem não mantiver as informações atualizadas, poderá sofrer sanções. Foi solicitado
que se faça uma listagem com os municípios que não estão informando e Rebecca
disse que irá entrar em contado com a Juliana Coutinho para sanar esse tipo de
dúvidas, explicou que é mais conveniente pedir essas informações a Juliana. 2.
Informativo nº 3, relativo à confecção do Relatório Detalhado do Quadrimestre
Anterior. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
Regionalização, através de solicitação da Assessoria de Planejamento em Saúde da
SES. Rebecca explicou sobre o Informativo nº 3, relativo à confecção do Relatório
Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) para orientação aos gestores municipais
e conselheiros de saúde. Rebecca explicou que este Informativo trata da preparação
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do 1º Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior do exercício 2020, cujo prazo
para a prestação de contas encerra-se em 31/05 do ano corrente, e a partir da Portaria
n° 750, de 29 de abril de 2019, passou a ser obrigatória a alimentação dos três
Relatórios Quadrimestrais (RDQA) no sistema DIGISUS. Explicou que o sistema
DIGISUS foi liberado para inclusão de informações no ano de 2019, de modo a não
atrasar sua implantação, porém, vale lembrar que as gestões dos estados e municípios
devem inserir todos os instrumentos de 2018 em diante. Rebecca explicou que no caso
do exercício de 2020, será necessário o fechamento da atual Programação Anual de
Saúde (PAS 2020) no sistema, antes da inserção dos dados dos referidos Relatórios
Quadrimestrais. Concluída a inserção da PAS 2020, o próximo passo será a análise
das ações propostas na PAS e seu desempenho no quadrimestre. Explicou que é
importante destacar que estaremos focados na evolução ao longo dos quadrimestres
com vistas ao avanço do cumprimento das metas anuais. Rebecca ressaltou que os
prazos para apresentação do RQDA estão previstos no § 5° do Artigo 36 da Lei
Complementar nº 141/2012. Os gestores do SUS deverão formalizar à Casa
Legislativa do respectivo ente da Federação, o envio do RDQA em cópia impressa, e
a disponibilidade para apresentação do mesmo em Audiência Pública. Rebecca disse
estar cientes das dificuldades de algumas secretarias municipais de saúde quanto ao
cumprimento dos prazos estabelecidos, com o reconhecido déficit de recursos
humanos para a gestão e ações do planejamento e da vigilância em saúde e que a
prioridade atual deve ser o apoio à Rede de Atenção à Saúde para enfrentamento desta
Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional. Rebecca informou que o
DIGISUS não é bloqueado após o vencimento dos prazos, e que os instrumentos de
planejamento seguem uma sequência lógica dentro do sistema. Rebecca informou que
a
Responsável:
Mônica
Almeida
(Assessoria
de
Planejamento)
monica.almeida@saude.rj.gov.br se coloca à disposição no momento e nas situações
futuras para apoiar os municípios no equacionamento de seus instrumentos de
planejamento. 3. Indicações da Central 160. Rebecca informou que este ponto foi
solicitado pela Assessoria de Regionalização, através de solicitação da SGAIS/SES.
Explicou que a região Noroeste já encaminhou todos os nomes solicitados, mas
lembrou a todos que, caso haja mudanças com os nomes dos técnicos informados, que
os Secretários precisam informar novamente por ofício escanceado à SE da CIR NO e
à SGAIS. Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela. Rebecca
informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da
SES/RJ. Diogo informou que apenas seis municípios participaram do GT da
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Vigilância em Saúde da região, onde tivemos a presença da área técnica da SES.
Rebecca informou que ocorreu um declínio dos números de casos de Dengue na
região, e que houve uma queda também nas visitas domiciliares devido à pandemia.
Rebecca explicou que apenas um município conseguiu atingir dois ciclos e dois
municípios atingiram um ciclo, ressaltou que apesar da pandemia, as outras condições
continuam a existir em nosso território, como por exemplo, o Sarampo, que no estado
teve 1.347 casos até o dia 10 de maio, 1.160 casos descartados e 1.390 casos em
investigação. Rebecca informou que o grupo de crianças com até 5 anos são os mais
afetados, e que em seguida, os de 15 a 49 anos, provavelmente por não terem feito
uma vacinação completa. D’Stefano informou que o município de Porciúncula tem
mantido a vacinação, e em relação aos casos de COVID-19 no município, têm
observado uma diferença em relação aos apresentados pela SES, mas que isso já
melhorou, e que agora estão bem mais próximos. Rebecca informou que saiu uma
nova Nota Técnica para atualização dos casos do novo Corona vírus, e que traz uma
diferença e relação ao fechamento dos testes rápidos, fluxo de amostras do LACEN, e
ajuda a conduzir a atualização da epidemia em todo o Estado e aproximar a Vigilância
em Saúde da Atenção Básica. Rebecca informou que quase todos os municípios do
Estado já têm casos confirmados do novo Corona vírus. Lucinéa Neves, NDVS- NO,
informou que a região está tendo um aumento no número de casos do novo Corona
vírus e que, por essa razão, foi solicitado que sejam repassadas diariamente a
atualização nos municípios de caos para que possamos encaminhar as informações
para SES. 5. Informes COSEMS. Rebecca informou que este ponto é exposto pelo
Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, apresentando os itens de
destaque para conhecimento dos Secretários Municipais de Saúde da Região.
D´Stefano informou que já encaminhou as portarias publicadas por e-mail. D´Stefano
informou que hoje a região consta com 22 leitos de UTI no Hospital São Vicente de
Paulo, no município de Bom Jesus do Itabapoana, e também com 10 leitos no HSJA,
06 em Miracema e 07 em Itaocara. Sobre o questionamento do Hospital São Vicente
de Paulo pela falta de habilitação, foi verificado que a documentação está sinalizada e
que em breve a habilitação será aprovada. E em relação aos 10 leitos do HSJA, a
SAECA enviou toda a documentação para o MS. D´Stefano explicou que os pacientes
internados no município de Bom Jesus do Itabapoana não terão problemas, pois a
gestão municipal poderá faturar essa produção. Explicou que saiu uma Nota Técnica
de como fazer esse faturamento. Rebecca informou que foi falado na CIT sobre o
financiamento de leitos, desde quando eles começaram a funcionar, tanto leitos
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estaduais quanto os leitos municipais, e também da importância que os gestores
tiveram em abrir esses leitos sem nenhuma garantia. José Geraldo, do município de
Bom Jesus do Itabapoana, informou que a UTI do Hospital São Vicente de Paulo está
cheia, principalmente de pacientes de outras regiões, e que já pediram a habilitação
dos leitos à SAECA, e que o prestador, junto com o munícipio, fez a ampliação de 12
leitos e de mais 10 leitos com a ajuda Estadual, e que essa solicitação já foi enviada
para o Ministério da Saúde e até hoje não tiveram nenhum posicionamento. Explicou
que, tanto o município quanto o prestador, estão tendo altos custos com equipe de
saúde, medicamentos, insumos e outros, que sem essa habilitação não tem como o
município arcar com essas despesas. Explicou também que os pacientes estão sendo
encaminhados pela Central Estadual de Regulação. José Geraldo questionou sobre um
remanejamento de PPI, para aumentar o teto MAC. Rebecca explicou que é preciso
verificar onde estão extrapolando as constas e pedir um estudo da SAECA para
analisar regionalmente. Diogo explicou que, em relação ao aumento do teto MAC, a
orientação da SAECA é que seja uma solicitação regional, teria que ser um acordo da
região. Rafael Fabbri (SMS Varre-Sai) informou que também solicitou um estudo de
aumento do teto MAC à SAECA. José Geraldo explicou que foi feito um
remanejamento dos serviços de Ressonância Magnética para o município de Bom
Jesus do Itabapoana, porém ainda não tiveram um aumento o teto MAC, e que essa
solicitação já passou até em CIB, que esses valores vão ajudar em relação aos custeios
dos procedimentos. Diogo disse que vai se informar sobre essa questão do aumento do
teto MAC. Rafael Fabbri informou que ocorreu um erro na atualização dos cadastros
domiciliares. Cristialane Carvalho (SAPS/SES) informou que vai verificar e entrar em
contato com os coordenadores. Rebecca agradeceu a presença de todos e encerrou a
plenária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas.
Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste,
lavrei a presente Ata. Itaperuna, vinte e nove de maio de dois mil e vinte.

