Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
NOROESTE DO ANO DE 2021
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Ao décimo sétimo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a décima segunda 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 CIR
Noroeste, Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Ilcilaine Rocha (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Karolina Abreu (Suplente), Secretaria
Municipal de Saúde Itaperuna: Adriana Levone (Gestora); D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Miracema: Vanessa Guterres (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
Natividade: Rodrigo Nogueira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Marco
Avellar (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Ludmila Santiago
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São José de Ubá: Francilene Rocha (Gestora);
D’Stefano Silva (COSEMS); Itaeci Ruas (NDAVS); Uenes Macedo (Técnico Planejamento SMS
Itaperuna). A plenária contou com a presença da representação da SES de oito Secretarias Municipais
de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde: Aperibé, Itaperuna, Miracema, São José de Ubá, e quatro
suplentes, Bom Jesus do Itabapoana, Natividade, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua. Ficaram sem
representação os municípios de Cardoso Moreira, Cambuci, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé e VarreSai. Izabela Matos iniciou a reunião saudando e agradecendo a todos pela participação na reunião. I.
Apresentação: 1. Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. A Sra.
Itaeci Ruas, Técnica NDAVS Noroeste, iniciou a apresentação atualizando os gestores sobre o Cenário
Epidemiológico das Arboviroses na Região Noroeste, com foco no quadro de variação de casos
prováveis de Dengue, Zika, Chicungunya e Cobertura de visitas domiciliares/2021. Reforçou as
recomendações e medidas de prevenção preconizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual
de Saúde nas Ações de Combate às Arboviroses. Em seguida, foi apresentado o Panorama da COVID19 no Estado do Rio de Janeiro e na Região Noroeste, considerando as variáveis entre os Boletins
publicados e as Semanas Epidemiológicas. Informou que durante essas apresentações, que são fixas
nas Plenárias, a equipe do NDAVS atualiza os gestores em relação aos números da Campanha de
Vacinação, Óbitos e Taxa de Ocupação de Leitos na Região, além de reforçar as informações que
orientam para as Ações de enfrentamento ao COVID-19 publicadas pela SES/RJ. II. Informes:
1.Resposta da área técnica da Saúde da Mulher da SES, a respeito da solicitação da Região
Noroeste no treinamento do SISCAN. O Sr. Diogo Coimbra, da SE da CIR Noroeste, informou a
resposta da solicitação feita pelos SMS da região, sobre a realização do treinamento no SISCAN. Leila
Adesse, da área técnica da Saúde da Mulher da SES, respondeu, se colocando a disposição para
capacitar as SMS que são encaminhadoras das lâminas para serem lidas e laudadas no município de
Itaperuna, que tem como prestador o laboratório CIPA. Leila explicou que a capacitação será de um
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município por vez, solucionando assim a dificuldade de cada um. Mediante a isso, será agendado o
treinamento através dos contatos: siscan.ses.rj@gmail.com e pelos telefones (21) 2333-3854/3857.
Izabela Matos informou que a técnica de referência para a capacitação é a Srª Suellen. 2. Atualização
do PAR Rede Cegonha no ano de 2022. Este ponto foi solicitado por Leila Adesse, da Área técnica
de Saúde da Mulher/SES e apresentado pela Sra. Izabela Matos, Suplente de Nível Central da SES/RJ.
A área técnica solicitou a atualização dos PAR Rede Cegonha no ano de 2022, esse item foi levado a
CIR para dar ciência aos Secretários Municipais de Saúde, bem como solicitar apoio dos mesmos na
liberação dos técnicos para participarem das reuniões nos grupos condutores regionais. O Sr.
D’Stefano relatou que o plano da região está pronto, porém, para dar andamento ao PAR da Rede
Cegonha, informou que é preciso um dispositivo obrigatório, que é o leito de gestação de alto risco, e
lembrou que na região somente o HSJA tem a capacidade de solicitar a habilitação de gestação em alto
risco, e que para finalizar o plano, é preciso solicitar essa habilitação, que obrigatoriamente terá leito
de UTI adulto para mãe, se necessário, e leito de UTI neonatal habilitado. D’stefano disse que, o HSJA,
desde o início da construção do plano, se colocou desfavorável a construção desses leitos, e como ele
nunca aceitou, não foi possível dar andamento ao plano. A Sra. Adriana Levone, SMS de Itaperuna,
relatou que o HSJA realmente não tinha interesse em habilitar os leitos GAR, mas que foi feita uma
nova reunião com o presidente da unidade, e nela foi reforçada a importância desses leitos para a
região. Ele se dispôs em habilitar os leitos. Adriana relatou a pedido do presidente do HSJA: que fosse
verificado na reunião da CIR se ainda poderia fazer adesão ao componente de apoio financeiro para
construir e/ou reformar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI). Izabela
explicou que as referidas deliberações da CIB/RJ explicitam que a adesão a esse componente do PAIH
se aplica a hospitais que pertencem a Administração Pública Municipal, e não hospital filantrópico ou
privado. Dessa forma, o hospital citado não atende a exigência das deliberações CIB publicadas. 6.
Informes COSEMS. Diogo informou que este ponto é exposto pelo Sr. D´Stefano Silva, Apoiador
Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano relatou que já enviou as informações por e-mail aos gestores.
D’Stefano informou que o recurso da COVD-19 tem que estar empenhado, mesmo se for utilizado em
2022. 7. 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-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, dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um.

