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Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a décima primeira reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte e um, contando com a presença
dos seguintes membros; Izabela Matos, Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra,
Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR
Noroeste, Cátia Regina, Assistente II da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, Secretaria
Municipal de Saúde de Aperibé: Ilcilaine Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Bom
Jesus do Itabapoana: karollina Abreu (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso
Moreira: Ângela Campos (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Camila Louvaim
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Rose Ladeira (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Miracema: Bruno Leal (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: Ludmila Barros (Suplente). Secretaria Municipal
de Saúde de São José de Ubá: Francilene Rocha (Gestora); D’Stefano Silva (COSEMS); Lucinéa
Neves (NDAVS/NO); Tatiana Bozza, (SAECA); Nilton Ávila (Regulação Estadual). A plenária
contou com a presença da representação da SES de onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco
Secretários de Saúde: Aperibé, Cardoso Moreira, Itaocara, Natividade, São José de Ubá e seis
suplentes, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Miracema, Porciúncula e Santo Antônio de
Pádua. Ficaram sem representação os municípios de Cambuci, Laje do Muriaé e Varre-Sai. Izabela
Mattos se apresentou a todos, desejou um bom dia e iniciou a reunião. I. Apresentação: 1. Cenário
Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e COVID. Este ponto foi apresentado por Lucinéa
Neves, do NDAVS Noroeste, que destacou que quanto ao mapa de distribuição regional, segundo
avaliação de risco, a região Noroeste apresenta risco baixo, e em relação aos casos confirmados na
semana epidemiológica 46 há uma queda frequente nos números de casos. Lucinéa falou que os
números de casos confirmados de COVD-19 na região Noroeste são de 47.505 casos, e o número de
óbitos é de 1.076 somando os anos de 2020 e 2021. Em relação aos indicadores de cobertura de visita
domiciliar, a meta é atingir 4 ciclos com no mínimo 80% dos imóveis visitados e sete municípios
atingiram quatro ciclos, são eles: Italva, Itaocara, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade,
São José de Ubá. Os municípios de: Aperibé, Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai não atingiram
nenhum indicador. Os casos de Arboviroses na região são de 114 casos prováveis de dengue, sendo
eles: 12 casos em Bom Jesus, 01 caso em Cambuci 07 casos em Cardoso Moreira, 02 casos em Italva,
04 casos em Itaocara, 65 casos em Itaperuna, 07 casos em Miracema, 05 casos em Natividade, 04 casos
em Porciúncula, 03 caso em Santo Antônio de Pádua, 04 casos em São José de Ubá, e 90 casos
prováveis de Chicungunha: 02 casos em Aperibé, 09 casos e B.J. Itabapoana, 01 caso em Cambuci, 02
casos em Cardoso Moreira, 01 caso em Italva, 02 caso em Itaocara, 62 casos em Itaperuna, 02 caso em
Miracema, 04 casos em Natividade, 02 casos em Porciúncula, 03 caso em S.J. Ubá, e 04 casos
prováveis de Zika, 02 no município de Porciúncula e 02 no município e S.A. Pádua. Lucinéa agradeceu
a todos e encerrou sua apresentação. 2. Cirurgias Eletivas. Este ponto foi solicitado pelos técnicos da
CT da CIR para esclarecimentos de dúvidas. D’Stefano disse que os técnicos ficaram com dúvidas
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sobre a publicação da portaria das Eletivas, e questionou se já pode dar início, mesmo sabendo que os
valores não é o dela, e sim da deliberação CIB de novembro. D’Stefano informou que ficaram sem
saber o que pode ser feito. Outra dúvida é como irá ficar a questão da Regulação, explicando que foi
sugerido que poderia utilizar a PPI, e novamente todos ficaram na dúvida se poderá fazer e outra
questão é a AIH especial, como ficaria, já que a regulação na região é estadual. Tatiana explicou que
de fato, a publicação da deliberação saiu como a primeira, e o M.S. seguiu a cronologia do envio dos
documentos, já foi encaminhado a necessidade de uma nova publicação, e acreditamos que essa
republicação irá acontecer nos próximos dias, respeitando o que está na primeira publicação, que diz
que podemos ajustar os valores mediante a deliberação CIB. Seguindo a lógica do que está previsto
inicialmente na portaria da Cirurgia Eletiva, a região pode se organizar sim para trabalhar com aquilo
que foi pactuado por último, já na perspectiva de uma republicação nos próximos dias com esses
ajustes. Em relação a regulação, como não há a necessidade do atingimento de meta, o que se deseja
propor é que as AIH/APAC especiais sejam disponibilizadas para Central de Regulação Regional e
sejam imediatamente distribuídas para as unidades que realizarem os procedimentos, pois o controle
da meta não será necessário neste momento, mas não se sabe se em 2022 será retomado. Em relação a
prorrogação dos recursos para 2022, se acredita que sim, que esse saldo poderá ser utilizado em 2022,
mas a resposta definitiva só poderá ser informada quando o M.S. homologar a portaria nova II.
Pactuações: 1. Aprovação da Ata da 10º Reunião Ordinária da CIR Noroeste, realizada via
Aplicativo Zoom. Izabela 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 11ª Reunião
Plenária CIR de 2021. Não havendo objeções a Ata foi pactuada. 2. Pactuar Itaperuna, como gestor
do recurso financeiro e como o município sede do Serviço da Rede Regional de Certificação de
Óbitos de Certificação de Óbitos no estado do Rio de Janeiro, de acordo com a Deliberação
CIB/RJ nº 6483 de 12/08/21. Este ponto foi solicitado pelo GT VS e apresentado por Itaeci Ruas, do
NDAVS NO que explicou sobre reunião realizada no dia 22/10/2021. Houve um consenso entre os
SMS dos municípios de Cardoso Moreira, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, de que Itaperuna será
o município sede do Serviço da Rede Regional de Certificação de Óbitos no Estado do Rio de Janeiro.
Foi explicado sobre a finalização do fluxo, para posteriormente informar aos municípios. D’Stefano
disse que participou da reunião e foi bem transparente o processo. Itaeci informou que ficou acordado
na reunião que, caso o município de Itaperuna não cumpra com os requisitos da Deliberação, o Serviço
da Rede Regional de Certificação de Óbitos será transferido para o município de Santo Antônio de
Pádua. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 3.Calendário de Reuniões da CIR para o ano
de 2022. Este ponto foi solicitado pela Assessoria de Regionalização. Diogo explicou sobre o
calendário de reuniões da CIR para o ano de 2022, já encaminhado a todos para análise, por e-mail.
Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 4. Pactuação da Matriz Regional de Planejamento
EPS 2022 da Região Noroeste, visando à composição do Plano de Ação Estadual para o ano de
2022. Este ponto foi solicitado pelo GT CIES e foi apresentado por Diogo Coimbra, Secretário
Executivo da CIR Noroeste que explicou sobre as ações contidas na matriz regional após serem
debatidas as capacitações necessárias para a região Noroeste, no GT CIES. Diogo falou que as
capacitações no ano 2020 não foram realizadas devido a pandemia, mas que foram analisadas outras
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questões junto com a área técnica da SES, onde manteve-se as capacitações do ano de 2021 e incluídas
outras. Para o ano de 2022, Diogo explicou sobre a vontade da região em realizar o curso de
qualificação nos instrumentos de gestão do SUS, que visa qualificar os técnicos da área de
planejamento dos municípios da região nos instrumentos de gestão do SUS. As aulas serão
síncronas/assíncronas ministradas pela ECG/TCE/RJ. Há necessidade de realizar o curso para os ACS
da Região, cujo objetivo é capacitar sobre a prática do acolhimento, humanização, e ética, dentro das
atribuições do cargo, visando o acesso da população às informações qualificadas e aos serviços de
saúde, fortalecendo assim o vínculo destes profissionais com as famílias de seu território de atuação.
A capacitação será na modalidade virtual e semipresencial, com aulas assíncronas, e encontros com
tutores nos territórios dos agentes. A carga horária de 13 horas total, com todas as aulas assíncronas,
ministradas 1 vez na semana. E ainda para o ano de 2022, a vontade de realizar curso para Equipes
NASF, cujo objetivo é qualificar as Equipes de NASF para atendimento nas DANT's com enfoque no
pós COVID-19. As aulas serão ministradas de forma síncrona. O curso será constituído em 2 blocos:
1 de conhecimento geral para as equipes e 1 de conhecimento por especialidade, na qual haverá uma
parceria com as Áreas Técnicas Estaduais de Vigilância e Atenção Primária em Saúde. Não será
utilizado recurso de Portaria Ministerial. Diogo agradeceu a todos e encerrou a apresentação. Izabela
falou da importância em realizar essas ações para a região. Não havendo objeções o ponto foi pactuado.
III. Informes: 1.Recurso DANT’S. Este ponto foi solicitado por Flávio Poyaes, SMS de Laje do
Muriaé, através do ofício 111/2021 e foi apresentado por Maria Beatriz Silva, representante no
município na CT. Maria Beatriz informou que sua conexão está ruim e solicitou ao SE CIR que fizesse
o informe. Diogo explicou, segundo Maria Beatriz, que em conversa com a SES, o município informou
que não conseguiu utilizar todo o recurso relacionado às DANT’S no ano de 2021, e que o mesmo
usará o restante do recurso, no ano de 2022. Eles informaram que esta ação estará vinculada no PMS,
no RAG e no PAS 2022. Izabela informou que existe a possibilidade para que os municípios que não
executaram seus recursos em 2021, possam ser utilizados em 2022, que provavelmente será levado
para a próxima CIB essa pactuação. 2. Esclarecimentos sobre o Sistema SISREG. Este ponto foi
solicitado por Camila Louvaim, Suplente da SMS de Italva, através do Ofício 107/2021. Camila
solicitou o esclarecimento sobre o acesso ao Sistema SISREG, pois depois que mudou o fluxo de
solicitação, o município não tem conseguido vagas, e quando deixam solicitado, sempre negam,
alegando o novo fluxo, que nunca tem vaga. Outra situação apresentada por Camila, é que a única
coisa que conseguiam e que não tem na região, é a cirurgia pediátrica, e com essa dificuldade, as
crianças estão ficando sem acesso a nenhum tipo de cirurgia. A cada 30 dias se consegue uma vaga.
Estão sem acesso nenhum as consultas via SISREG. O município de Itaocara informou que o modelo
de programação de vagas, que utilizam, é a partir de primeira vez, e não como reserva técnica (termos
técnicos utilizados na programação das escalas do sistema SISREG, faz com que a marcação seja a
partir de PPI, respeitando o índice do IBGE, e não respeitando a gravidade de risco dos pacientes em
questão. Faz-se necessário a regulação de vagas, respeitando a equidade ao acesso e gravidade de risco.
O município de Miracema informou que a mudança no SISREG teve início em 01/08/2021, e que
assim, os técnicos dos municípios foram treinados virtualmente para que entendessem como seria o
novo fluxo. Neste sentido, destaca-se que a equipe do treinamento foi excelente, não havendo
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reclamações de Miracema quanto a isso. Em ato contínuo, na já aludida data, foi liberado um
quantitativo maior de vagas para os municípios, o que possibilitou o agendamento de muitos pacientes,
de acordo com a organização e preparo de cada município, onde se identificou a melhor forma de
trabalhar com a nova mudança do sistema. Entretanto, no mês subsequente, o município de Miracema
ficou esperando a liberação de vagas a partir do primeiro dia útil, como havia sido no mês anterior e,
no entanto, isso não ocorreu. Assim, o trabalho dos técnicos está sendo prejudicado, uma vez que
necessitam dispor de tempo para olhar o sistema várias vezes durante ao dia. Ressalta-se que
diariamente são realizadas reclamações no grupo de trabalho do SISREG, que conta com um
representante de cada município, o que denota que outros municípios estão encontrando a mesma
dificuldade de agendamento. Assevera-se, também, que em apresentação enviada pela regulação do
Rio de Janeiro, a região Noroeste teve baixa porcentagem de vagas agendadas. Todos os municípios
presentes na plenária informaram ter algum tipo de problema com a marcação no SISREG. Izabela
solicitou que os municípios pontuem todas as dificuldades apresentadas com concretude em relação
ao SISREG para que possa ser feito um pedido de adequação. Que em CIB foi pauta a situação do
SISREG, e informado pela superintendência de regulação que essa mudança ocorrida foi a possível.
Sendo assim Izabela solicitou que a região fizesse um consolidado de suas dificuldades, para ser levado
pelo representante da região no GT Estadual de Regulação. 3. Emendas Parlamentares. Este ponto
foi solicitado por Ângela Campos, SMS de Cardoso Moreira e será apresentado por Lucinéa Neves
técnica do município. Foi apresentada a proposta Número 11389.387000/1210-13 relacionado ao
transporte sanitário, e proposta número 11389.387000/1210-06 de ambulância tipo A. 4. Informes
COSEMS. Este ponto é exposto pelo Sr. D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, que
falou já ter enviado as informações por e-mail aos gestores. 5. Comunicado AR/SECIRNO sobre os
Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ. Este comunicado contém o andamento
dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, e será enviado
via e-mail aos membros da CIR. Izabela 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
novembro de dois mil e vinte e um.

