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Ao vigésimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por
videoconferência, foi realizada a quinta reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional
Noroeste do ano de dois mil e vinte e um, contando com a presença dos seguintes membros;
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: Ilcilaine Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Márcia Azevedo (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde
de Cambuci: Maria Setubal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: D’Stefano
Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Janaína Leite (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Natividade: Rodrigo Nogueira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Miracema: Vanessa Guterres (Gestora), Bruno Leal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Santo Antônio de Pádua: Andréa Siqueira (Gestora), Ludmila Santiago (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de São José de Ubá: Francilene Rocha (Gestora). Secretaria Municipal de
Saúde de Varre-Sai: Darlenson Lima (Suplente). Izabela Ribeiro (Assessoria de Regionalização);
D’Stefano Silva (COSEMS). A plenária contou com a presença da representação da SES de dez
Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde: Aperibé, Bom Jesus do
Itabapoana, Miracema, Sto. Antônio de Pádua, São José de Ubá, e cinco suplentes, Cambuci,
Itaperuna, Itaocara, Natividade e Varre-Sai. Ficaram sem representação o município de Cardoso
Moreira, Italva, Laje do Muriaé e Porciúncula. Cristialane Carvalho agradeceu a presença de todos
na reunião. Cristialane apresentou os seguintes pontos de pauta: I. Apresentação: 1. Aprovação da
Ata da 4º Reunião Ordinária da CIR Noroeste, realizada via Aplicativo Zoom. Cristialane
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 5ª Reunião Plenária CIR de 2021. Não
havendo objeções a Ata foi aprovada. 2. Pactuação da habilitação, como referência nos serviços
de cirurgia cardiovascular pediátrica, do Hospital São José do Avaí, CNES 2278855, CNPJ
29.640.612/0001-20 localizado em Itaperuna/RJ. Cristialane informou que este ponto foi solicitado
por Marcelo Ferreira, SMS de Itaperuna. Foi apresentado por D’Stefano Silva, Suplente do
município. D’Stefano explicou que a única habilitação que falta para o HSJA é a de cirurgia
cardiovascular pediátrica, já que o hospital possui todas as outras habilitações em cirurgia cardíaca.
Essa cirurgia é feita somente no município do Rio de Janeiro, iremos fazer também no HSJA para
atender toda a região. D’Stefano disse que uma das exigências no processo de habilitação do serviço
é a sua pactuação em CIR. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 3. Pactuação do (a) novo
(a) coordenador (a) do GT da RUE Noroeste. Cristialane informou que este ponto foi solicitado
por Marcelo Ferreira, SMS de Itaperuna. Foi apresentado por D’Stefano Silva, Suplente do
município. D’Stefano informou que Marcelo solicitou, através do ofício 168/2021, que fosse feita

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
NOROESTE DO ANO DE 2021
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

uma nova pactuação de um novo coordenador do GT da RUE Noroeste, uma vez que a técnica
anterior, que era coordenadora, não faz mais parte da SMS do município. D’Stefano falou da
dificuldade da UPA com HSJA em relação a porta de entrada. D’Stefano disse que é preciso dá um
andamento mais rápido na questão da RUE, já que temos a porta de entrada pré definida, temos que
retomar o GT RUE e fazer funcionar novamente. Diogo explicou que a última coordenadora era
muito ativa. Andréa Siqueira gestora do município de Santo Antônio de Pádua solicitou aos demais
secretários à parceria em relação à retomada do GT para a região. Diogo informou que foi marcada
pela CIR uma nova reunião do GT RUE para o dia 17/06 às 10h00min. A plenária não chegou a uma
decisão em relação ao novo (a) coordenador (a) do GT da RUE Noroeste, sendo assim o ponto não
foi pactuado. II. Informes: 1. Atualização a respeito do andamento do GT RUE Noroeste e do
Plano da RUE da região. Cristialane informou que este solicitado por Marcelo Ferreira, SMS de
Itaperuna. Foi apresentado por D’Stefano Silva, Suplente do município. D’Stefano disse que foi
solicitou, através do Ofício 168/2021, que fosse feita uma atualização do andamento do Plano da
RUE da região Noroeste. D’Stefano falou que o GT esta parado, e sem um coordenador. D’Stefano
falou que o plano foi encaminhado para o M.S. e voltou com algumas pendências, que precisam ser
respondidas para devolver ao Ministério. Diogo apresentou a devolutiva do M.S. em relação ao
plano para os gestores presentes. Diogo falou da importância da presença dos técnicos na reunião do
GT RUE para o dia 17/06 às 10h00min. 2.Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre
Amarela e COVID-19. Cristialane informou que este ponto foi solicitado pela Subsecretaria de
Vigilância em Saúde da SES/RJ. Diogo explicou que na região tivemos um aumento nos números de
casos de Dengue 22 casos sendo: Aperibé : 1 caso, Bom Jesus do Itabapoana: 4 casos ,Cambuci: 1
caso ,Cardoso Moreira: 1 caso, Itaperuna: 14 casos, Miracema: 1 caso. Zica: 0 zero casos e
CHIKUNGUNYA 35 casos prováveis sendo: Aperibé: 2 casos ,Bom Jesus do Itabapoana: 4 casos,
Cambuci: 1 caso ,Cardoso Moreira: 2 casos, Itaocara: 5 casos, Itaperuna: 18 casos, Natividade: 2
caso, Porciúncula: 1 casos. D´Stefano falou sobre o aumento no número de casos de COVID-19 em
pessoas com 15- 25 anos e do agravamento da doença nessa faixa etária. D´Stefano falou dos casos
de reinfecção de pessoas vacinadas, porém são casos mais brandos. D´Stefano falou sobre uma
melhor discursão em relação ao retorno as aulas, a rede municipal não tem os mesmos recursos da
rede privada de ensino. A gestora do município de Santo Antônio de Pádua informou que tiveram
uma reunião com o MP e foi pactuado que quando o município estivesse em bandeira laranja poderia
retornar as aulas. 3. Informes COSEMS. Cristialane informou que este ponto é exposto pelo Sr.
D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano falou sobre a adesão do programa
Saúde com a gente, tem alguns municípios da Noroeste que ainda não aderiram ao programa.
D´Stefano falou sobre a Live do curso de vacinação COVID-19, e sobre a dificuldade de
compreensão da região a nota técnica das DANT. Cristialane falou que a última oficina de
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acolhimento ao gestor à região teve pouca adesão. 4. 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 5ª Reunião
ordinária da CIB-RJ de acolhimento aos gestores, de interesse regional. Cristialane informou o seu
desligamento como suplente de Nível Central, agradeceu a todos pelo todo tempo de convívio e
informou que permanecerá na AB pelas regiões Norte e Noroeste. Izabela Ribeiro agradeceu a
participação de Cristialane durante o ano de 2020 e informou que a Dra. Monique Fazzi e ela estarão
como Titular e Suplente de Nível de Central acompanhando a região Noroeste a partir do mês de
junho. Cristialane 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, vinte e oito de maio de dois
mil

e

vinte

e

um.
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