Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
NOROESTE DO ANO DE 2021
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Ao trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por videoconferência,
foi realizada a quarta reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois
mil e vinte e um, 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 Bom Jesus do Itabapoana: Márcia
Azevedo (Gestora), José Geraldo (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna:
D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Maria Beatriz
Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Serrano (Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Marco Avellar (Suplente); Secretaria Municipal
de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Andréa Siqueira (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde
de São José de Ubá: Anderson Godinho (Gestor). Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai:
Rafael Fabbri (Gestor). Itaeci Ruas (NDVS-NO); D’Stefano Silva (COSEMS), Carlos Fernando (
GERHV/SES), Marcia Reis ( Superintendência de Regulação) Nilton Avelar (Regulação Noroeste);
Clarice Gdalevici (Gerência de Hepatites Virais); Rayane (Apoiadora M.S. no projeto de Hepatites).
A plenária contou com a presença da representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde,
sendo cinco Secretários de Saúde: Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Sto. Antônio de Pádua, São
José de Ubá, Varre-Sai e três suplentes, Itaperuna, Laje do Muriaé e porciúncula. Ficou sem
representação o município de Aperibé, Cardoso Moreira, Cambuci, Italva, Itaocara e Miracema.
Rebecca Cabral agradeceu a presença de todos na reunião. Rebecca apresentou os seguintes pontos
de pauta: I. Apresentação: 1. Capacitações oferecidas pelo COREN para os (as) enfermeiros
(as) ligados a Rede Cegonha da Região Noroeste. Rebecca informou que este ponto foi solicitado
por Itaeci Ruas, Coordenadora do Grupo Condutor da Rede Cegonha da Região Noroeste. Itaeci
informou que durante a reunião do GC, foi realizada uma apresentação da diretora do COREN para a
região, visando uma melhor aproximação do COREN junto aos municípios. Itaeci falou sobra a
reunião ocorrida com o GC Saúde da Mulher da SES/RJ e como proposição a CT da Saúde da
Mulher do COREN deseja estruturar a linha de cuidados da saúde da mulher com capacitações seja
na construção de protocolos, revisão de fluxos, reestruturação ou seja contribuir nas diversas
construções da enfermagem e como desdobramento da reunião os municípios deverão encaminhar
quais são as demandas de cada município, como a necessidade de fortalecimento do pré natal, e sua
descentralização, abordagem sindrômicas e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis,
planejamento reprodutivo, inserção do DIL, cada município deverá fazer o seu levantamento para
que pudéssemos ter um diagnóstico regional e a partir dai desenvolver as ações de apoio. Diogo
informou que apenas o município de Sto. Antônio de Pádua enviou as demanda solicitadas. 2.
Regulação das Internações por COVID-19. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela
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Assessoria de Regionalização e Superintendência de Regulação. Será apresentado pela representante
da Superintendência de Regulação Márcia Reis que tem como objetivo dar transparência das
informações disponíveis no Sistema Estadual de Regulação. Marcia explicou sobre a importância de
verificar o cenário do ano de 2020 até a semana do dia dezesseis de abril de 2021. Márcia falou sobre
a distribuição de solicitação de internação de cada município solicitante da região e o tipo de leito.
Márcia falou sobre os períodos de pico da pandemia e sobre o aumento no número de casos de
solicitações para leitos de UTI quando comparados aos leitos de enfermaria. Marcia explicou que na
terceira onda esse numero aumentou expressivamente na região noroeste. Márcia falou que no final
da última semana tivemos 70 solicitações de leitos de internação. Márcia fez uma apresentação das
solicitações de internação por semana e tipo de leito na Região Noroeste, UTI e enfermaria COVID19. Apos apresentação D’Stefano questionou os dados apresentados (zero solicitação de leitos) do
municipio de Bom Jesus do Itabapoana, possa ser devido aos leitos particulares. D’Stefano falou que
ao contrário que muitos pensam a região não está em uma situação confortavel, tivemos 70
solicitações de leitos, temos que ter muito cuidado com os planos e os decretos. Mácia explicou que
de Bom Jesus do Itabapoana se utiliza da rede privada esse municipio não inseriu na plataforma SER
nenhuma solicitação de internação. Marcia falou que o Estado do Rio de Janeiro não está confortavel
em relação ao COVID-19 a queda é menor se comparada a 14ª e 15ª semana, é um momento de
análise em outras regiões do estado temos pacientes sendo internados fora da sua região bem, longe
de casa, existem municipuio que não tem nenhuma estrutura para manter os seus munícipes. Rebecca
reforçou a importancia do espaço da CIR para que os municipio possam fazer suas análises. José
Geraldo, técnico do municipio de Bom Jesus do Itabapoana informou que irá verificar as
informações apresentadas. Jose Geraldo explicou que geralmente o paciente é internado na
enfermaria e fica em observação, caso o paciente agrava o médico solicita internação na UTI, Bom
Jesus do Itabapoana é o municipio que mais está internando na região vamos verificar essa
informação, porém o nosso fluxo é esse. Marcia explicou que é fundamental que o sistema traga
transparência sendo o paciente regulado pelo estado ou municipio, é preciso atualiar essas
informações diariamente. É preciso ter clareza das fontes de onde estão extraindo a informação, no
sistema aparece 55 leitos de UTI e 40 de enfermaria, se o municipio está regulando na própria não
aparece à informação, fica apenas no sistema da própria unidade, isso não nos dá transparência. José
Geraldo disse que as internações são feitas na própria unidade pode ser isso que está acontecendo.
Márcia explicou que por ser um pronto socorro e porta aberta outros municipios podem está entrando
e não estão sendo visualidados porque essa regulação não e feita pelo estado. Rebecca explicou que o
municipio de Bom Jesus do Itabapoana precisa utilizar o SER para inserir os seus municipes. II.
Pactuações: 1. Aprovação da Ata da 3º Reunião Ordinária da CIR Noroeste, realizada via
Aplicativo Zoom. Rebecca informou que a minuta da Ata foi disponibilizada aos Gestores

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
NOROESTE DO ANO DE 2021
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 4ª Reunião
Plenária CIR de 2021. Não havendo objeções a ata foi pactuada. 2. Pactuação referente à
dispensação de medicamentos para hepatites virais, com definição das unidades dispensadoras
na região e da utilização do SICLOM como sistema de informação para gestão clínica e
logística. Rebecca informou que este ponto discutido e apresentado pela área técnica da SES na
reunião da CIR NO de fevereiro/2021. Foi apresentado pela técnica da área responsável – Gerência
de Hepatites Virais e solicitado pela Sra. Carolina Lazzarotto, que esse ponto fosse mais discutido
entre as áreas técnicas da SES, e por essa questão não foi pactuado em fevereiro. Diante dessa
observação, o ponto voltou novamente para a pauta. Clarice Gdalevici explicou que a proposta para a
região Noroeste ao tratamento das Hepatites Virais, é que todos que possuem pacientes para
atendimento das Hepatites Virais na região ao invés de buscar o medicamento no Rio de Janeiro irão
buscar em Itaperuna, que já faz dispensação dos medicamentos. A Unidade dispensadora dos
medicamentos para a região noroeste será no município de Itaperuna. Não havendo objeções o ponto
foi pactuado. 3. Cirurgias Eletivas. Rebecca informou que este ponto foi solicitado pela CT da CIR
NO, considerando apresentação na reunião da CIR de março, pela Sr.ª Claudia Lunardi
(Superintendente da SAECA/SGAIS/SES), conforme pactuado na CIB de fevereiro de 2021. O item
passou para pactuação na CIR de Abril, devido à solicitação de discussão das cirurgias eletivas em
uma reunião específica. A reunião foi realizada em 09/04, na qual foi realizada uma proposta de
executores, encaminhadores e procedimentos a serem realizados do rol de procedimentos pactuados
em CIB. Bem como está sendo realizada uma proposta de calendário de treinamento para momento
posterior, conforme demanda dos municípios executores. Diogo explicou que é preciso mais um
tempo para discutir melhor esse ponto. Rebecca disse que ainda não tem uma resposta de quando
será a capacitação, em breve teremos maiores informações. D’Stefano disse que é preciso fazer uma
planilha geral dos procedimentos oferecidos pelos município de Bom Jesus do Itabapoana e
Itaperuna e informar o que eles irão oferecer para si mesmo e para a região. D’Stefano disse que o
município de Itaperuna poderá oferecer 200 cirurgias cataratas/mês para região. Não havendo
objeções o ponto foi pactuado. III. Informes: 1. Ofício 095/2021 da SMS de Santo Antônio de
Pádua a respeito do Hemocentro Regional. Rebecca informou que este ponto foi solicitado por
Andréa Siqueira, SMS do município. Andréa explicou sobre o funcionamento do Hemocentro
Regional no município e sobre a solicitação de recursos financeiros junto à SES/RJ. Andréa solicitou
o apoio de todos os gestores da região. 2. Remanejamento de PPI. Rebecca informou que este
ponto foi Solicitado por Anderson Godinho, SMS do município de São José de Ubá, Anderson
explicou sobre a solicitação de remanejamento de PPI conforme o quadro abaixo e informou que
toda a documentação já foi encaminhada a SE da CIR Noroeste:
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Procedimento

Município
Encaminhador

Novo Executor
Atual

Novo Executor

Valor médio

Cota
Financeira
Programada

Ressonância
Magnética

São José de Ubá

Itaocara

Bom Jesus do
Itabapoana

268,75

R$ 5.199,52

Físico
Executor

19

3.Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. Rebecca informou que
este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde da SES/RJ. Será apresentado por
Itaeci Ruas, do NDVS Noroeste. Itaeci explicou que na região tivemos um aumento nos números de
casos de Dengue 20 casos sendo: Aperibé : 1 caso, Bom jesus do Itabapoana: 4 casos ,Cambuci: 1
caso ,Cardoso Moreira: 1 caso, Itaperuna: 12 casos, Miracema: 1 caso. Zica: 0 zero casos e
CHIKUNGUNYA 22 casos prováveis sendo: Aperibé: 2 casos ,Bom Jesus do Itabapoana: 4 casos,
Cambuci: 1 caso ,Cardoso Moreira: 2 casos, Itaocara: 5 casos, Itaperuna: 5 casos, Natividade: 1 caso,
Porciúncula: 2 casos. 4. Informes COSEMS. Rebecca informou que este ponto é exposto pelo Sr.
D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´solicitou para que os municípios se atentem
na portaria nova de autorização de leitos, outra questão é o plano municipal de saúde e instrumentos
de planejamento que já deveriam alguns estar prontos e em execução, vejam o manual do gestor do
SUS em: https://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-municipal-do-sus-confira-a-edicao-de2021. 5. Comunicado AR/SECIRNO sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES
e CIB/RJ. Diogo explicou que este comunicado contém o andamento dos grupos técnicos no âmbito
da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, e será enviado via e-mails aos membros da
CIR. Poderá ser feito destaques, na ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos.
Compõe o comunicado os itens de pauta da 4ª Reunião ordinária da CIB-RJ de acolhimento aos
gestores, de interesse regional. Rebecca disse que hoje é o seu ultimo dia como Suplente de Nível
Central da SES/RJ, agradeceu a todos pela parceria, confiança, aprendizados e todas as trocas que
tivemos ao longo de todo esse período na SES e na Região Noroeste, especialmente ao Diogo,
Bruno, Nilton e D’Stefano, o meu próximo destino é a SMS do Rio de Janeiro, mais uma vez
obrigada a todos. Um abraço em todos e atenção em relação à COVID-19 não estamos em situação
de conforto. Rebecca agradeceu a presença de todos e encerrou a plenária. Nada mais havendo a
tratar, foi declarada encerrada a plenária às treze horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, trinta de abril de dois mil e
vinte
e
um.
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