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Ao vigésimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a sexta reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte e um, contando com a presença
dos seguintes membros; Izabela Ribeiro, Suplente da Representação 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); José
Geraldo Aguiar (CT); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Márcia Pintas (Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Ângela Campos (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Italva: Camila Louvain (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Itaperuna: Adriana Levone (Suplente); D’Stefano Silva (CT); Secretaria Municipal de Saúde de
Natividade: Rodrigo Nogueira (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Bruno
Leal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de 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: Rafael Fabbri (Gestor); Darlenson Lima (Suplente); D’Stefano Silva (COSEMS); Nilton
Ávila (Central Regional de Regulação Noroeste). A plenária contou com a presença da representação
da SES e de onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo sete Secretários de Saúde: Aperibé, Bom
Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, VarreSai e quatro suplentes, Italva, Itaperuna, Miracema e Natividade. Ficaram sem representação os
municípios de Itaocara, Laje do Muriaé e Porciúncula. Izabela agradeceu a presença de todos na
reunião e fez uma rodada de apresentação entre os participantes. Izabela apresentou os seguintes
pontos de pauta: I. Apresentação: 1. Aprovação da Ata da 5º 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
6ª Reunião Plenária CIR de 2021. Não havendo objeções a Ata foi aprovada. 2. Pactuação do
remanejamento dos recursos financeiros oriundos dos serviços de hemoterapia que são
realizados na região Noroeste, para o Hemocentro Regional que será instalado no município de
Santo Antônio de Pádua, conforme solicitado explicado pelo Ofício SES/ASSRI SEI 148.
Izabela informou que este ponto foi solicitado por Andréa Siqueira, SMS de Santo Antônio de
Pádua, através dos ofícios SMS n.º 120/2021 e 125/2021. Andréa informou que a Dra. Sônia Barros
do HemoRio fará uma breve explanação em relação ao ponto solicitado. Dra. Sônia ressaltou que
este ponto de pauta não é do HemoRio, e sim da SMS de Santo Antônio de Pádua. Dra. Sônia
informou que a parte dos recursos financeiros está sendo levantados pela SAECA, com a realização
de estudo técnica do teto de hemoterapia. Explicou que será necessária uma revisão do teto como um
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todo, não só da região Noroeste, mas de todo o Estado. Falou que já está sendo conversado com
algumas secretarias sobre a forma de faturamento, e que este ponto será pactuado na CIB. Dra. Sônia
falou sobre a implantação do serviço na região Noroeste, no município de Santo Antônio de Pádua,
que será um serviço público de qualidade para toda a região, já que a região é carente desses
produtos de hemocomponentes e que pretendem também levar para Pádua os fatores da coagulação
para os pacientes hemofílicos e que isso será um ganho muito grande para região. Dra. Sônia
explicou que o serviço já foi construído na gestão passada e que estão tendo um grande apoio da
gestão atual do município, que ainda tem muitas coisas a serem feitas, porém esperam que este ano já
possam estar funcionando e atendendo os doadores de sangue. Explicou que há interesse do
HemoRio em gerenciar esse serviço, mas que o HemoRio não dispõe de recurso pra gerenciar.
Explicou que a prefeitura e a SMS de Santo Antônio de Pádua fizeram a obra, mas não tem
condições de custear o serviço, sendo que é um serviço regional. Dra. Sônia disse que o Estado tem
todo interesse que a região tenha esse serviço, e que por isso, estão empenhando esforços para que a
SES de certa forma assuma o serviço por meio do HemoRio. Dra. Sônia disse que o serviço está
muito bonito, dentro de todos os padrões de qualidade, e que está empenhando esforços para que a
região tenha a melhor qualidade de sangue. Andréa Siqueira convidou a todos os SMS para conhecer
as instalações e o serviço do Hemocentro Regional. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. 3.
Pactuação do fluxo assistencial para o atendimento de reabilitação intelectual pelo CENOM,
localizado em Natividade. Izabela informou que este ponto foi solicitado por Marília Serrano, SMS
do município de Natividade através do ofício SMS/GS 394. Rodrigo Nogueira, suplente do
município, explicou que após ter sido discutido no GT da RCPD realizado no dia 18.06.21, ficou
definido entre os técnicos, o fluxo a ser pactuado. Rodrigo explicou que os pacientes são avaliados
no município de origem, e se tiverem a necessidade de ser encaminhado para o serviço de
reabilitação intelectual, o setor de regulação de seu município envia um e-mail para o setor de
regulação da SMS de Natividade, que faz o agendamento do seu 1º atendimento. Após esse 1º
atendimento, os procedimentos subsequentes passam a ser agendados diretamente com o CENOM,
em Natividade. Rodrigo informou que o CENOM foi habilitado na modalidade de CER, tipo II e que
se trata de serviços regionais. A SE/CIR encaminhará a apresentação do fluxo feita pelo Srº Rodrigo
Nogueira a todos os SMS para que fiquem cientes de como funcionará o serviço. Não havendo
objeções o ponto foi pactuado. 4. Pactuação do número de vagas que caberá a cada município da
região Noroeste nos atendimentos de reabilitação intelectual que serão realizados pelo
CENOM, em Natividade. Izabela informou que este ponto foi solicitado por Marília Serrano, SMS
do município, através do ofício SMS/GS 393. Rodrigo Nogueira, suplente do município, explicou
que é necessário ser pactuado pelos SMS, conforme explicações da Maria Giseli (RCPD/SES), o
quantitativo de procedimentos que caberá a cada município da região nos atendimentos de
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reabilitação intelectual, que serão ofertados pelo CENOM, em Natividade. Diogo Coimbra, da
Secretaria Executiva da CIR, explicou que a região tem direito a uma cota física de 200/pacientes
mês, com custeio de R$ 70.000,00 e que o número de procedimentos foi dividido de acordo com o
último Censo realizado, com os dados de cada município, o número de pacientes e suas necessidades
intelectuais, sendo proposto por município respectivamente a quantidade e cota física mensal:
Aperibé – 2,15/4, Bom Jesus do Itabapoana - 14,5/28, Cambuci- 3,8/8, Cardoso Moreira- 2,6/6,
Italva- 3,6/8, Itaocara- 9,7/20, Itaperuna- 28,4/56, Laje do Muriaé- 1,63/4, Miracema- 7,20/14,
Natividade- 3,12/8, Porciúncula 6,56/12, Sto. Antônio de Pádua- 11,14/22, São José de Ubá- 2,77/6,
Varre-Sai- 2,41/4. Rodrigo explicou que o usuário exige uma continuidade do serviço, e que a
regulação dos municípios precisa organizar e ter a consciência dessa continuidade. Não havendo
objeções o ponto foi pactuado. 5. Pactuação da Solicitação de habilitação / credenciamento de
um CAPS I. Izabela informou que este ponto foi solicitado por Márcia Azevedo, SMS de Bom
Jesus, através do ofício PLA/SMS 087/2021. Paula Gomes, Coordenadora de Saúde Mental do
município, informou que em conversa com Célia Maia, Coordenadora Regional de Saúde Mental da
SES/RJ, foi mostrada a possibilidade de habilitação/credenciamento de um CAPS I para o município,
já que tiveram um aumento no número de usuários do serviço. Paula disse que o município tem um
CAPS I que atende todos os usuários, Álcool e Drogas, Saúde Metal, crianças e adolescentes, mas
que estão tendo problemas, pois as crianças e adultos estão sendo atendidos no mesmo local e com
isso os pais não estão permitindo mais a frequência dessas crianças ao CAPS. Foi informado pela
Coordenadora Regional de Saúde Mental, que pelo quantitativo populacional, o município poderia
ter dois CAPS I, onde irão direcionar para esse novo serviço, crianças e adolescentes. Não havendo
objeções o ponto foi pactuado. 6. Distribuição das vagas municipais para a capacitação em
estimulação precoce voltada para terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos e fisioterapeutas do
NASF e do CER (Centro Especializado em Reabilitação). Izabela informou que este ponto foi
solicitado pela Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária a Saúde. Diogo Coimbra, SE da CIR
NO explicou que foi destinado para a região Noroeste 18 vagas para esta capacitação, sendo 1 para
Natividade e 1 vaga para Porciúncula, municípios que têm o CER, e o restante das vagas para os
municípios seria pactuado da seguinte forma: 3 vagas para o município de Bom Jesus do Itabapoana,
1 vagas para o município de Itaocara, 4 vagas para o município de Itaperuna, 2 vagas para o
município de Miracema, 3 vagas para o município de Santo Antônio de Pádua, 1 vagas para o
município de São José de Ubá e 2 vagas para o município de Varre-Sai. As vagas foram pensadas
entre a SE da CIR NO e a Atenção Primária da SES, conforme o maior quantitativo de profissionais
das categorias nas equipes de NASF, que são Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas e
Fonoaudiólogos, uma vez que não há participação dos técnicos da CIES nas reuniões realizadas.
Diogo informou que os técnicos participantes desta capacitação deverão atuar como multiplicadores
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para os outros técnicos dos NASFs. A capacitação será feita pelo Tele Saúde da UERJ. Izabela
questionou que a CIES não pôde acompanhar a distribuição das vagas devido à ausência dos técnicos
nas reuniões. Izabela falou da importância de fortalecer a CIES da região. Não havendo objeções o
ponto foi pactuado. 7. Pactuação de nome de 1 titular e 1 suplente para participarem das
reuniões do Grupo Condutor Estadual da RCPD Izabela informou que este ponto foi solicitado
pelo GT RCPD. Izabela falou que a região Noroeste não tem participado das reuniões Grupo
Condutor Estadual. Diogo Coimbra, da SE da CIR Noroeste explicou da necessidade de ser pactuado
pelos SMS, os nomes de 1 representante titular e 1 nome para ser seu suplente nas reuniões do GCE
RCPD, de acordo com o que foi explicado por Maria Giseli (RCPD SES) e Beatriz (RCPD SES) na
reunião do GT, que aconteceu via Zoom, no dia 18.06.21. Foram indicados os nomes de: Liliana
Rodrigues Barbosa (tel.: (21) 996874396, e-mail: lrn3003@gmail.com), do município de Natividade
como titilar e Ana Luísa Simões Coutinho (Tel.: (22) 98125-4399, e-mail:
analuisaaa22@hotmail.com), do município de Porciúncula como Suplente. Não havendo objeções o
ponto foi pactuado. Izabela informou que a próxima reunião do GT Estadual será no dia 30 de junho
e terá a presença das áreas técnicas do M.S. para debater sobre diversos serviços, e lembrou que é
muito importante à participação das técnicas. II. Informes: 1. Solicitação de revisão do aumento
de Teto Financeiro de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar do Hospital de
Varre-Sai. Izabela informou que este ponto foi solicitado por Rafael Fabbri, SMS do município de
Varre-Sai, através do ofício 253/2021. Rafael explicou que em conversa com a SAECA, foram
apresentadas as solicitações de aumento de teto financeiro do município devido ao aumento das
demandas e em contrapartida, foi solicitado o envio de alguns documentos, encaminhados a SE por
Varre-Sai. 2. Emendas Parlamentares SMS de Miracema. Izabela informou que este ponto foi
solicitado por Vanessa Guterres, da SMS de Miracema, através do Ofício SMSM 107/2021. Bruno
Leal, Suplente do município explicou que já fez o devido encaminhamento para a SAECA e para a
SAPS. Bruno solicitou que conste os dados destas emendas na Ata da reunião. As propostas são: Nº
da Proposta :36000.3584412/02-100- Incremento (custeio) MAC no valor de R$ 267.367,00, Nº da
Proposta: 36000.3584332/02-100 - Incremento (custeio) MAC no valor de R$ 32.633,00, Nº da
Proposta: 36000.3584192/02-100 - Incremento (custeio) MAC no valor de R$ 460.000,00, Nº da
Proposta: 36000.3564672/02-100 - Incremento (custeio) PAB no valor de R$ 2.200.000,00. 3.
Emendas Parlamentares SMS de Itaperuna. Izabela informou que este ponto foi solicitado por
Uenes Macedo, da SMS de Itaperuna, através do Ofício 235/2021. Diogo informou a pedido da SMS
que já foi feito o devido encaminhamento para a AB/SES. A SMS solicitou que constem os dados
destas Emendas na Ata da reunião. As propostas são: Nº da Proposta: 36000.3772152/02-100Incremento PAB, no valor de R$ 2.000.000,00, Nº da Proposta: 36000.3772152/02-100- Incremento
PAB, no valor de R$ 500.000,00, Nº da Proposta: 36000.3854162/02-100- Incremento MAC, no
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valor de R$ 150.000,00, Nº da Proposta: 36000.3817792/02-100- Incremento MAC, no valor de R$
305.000,00. 4. Habilitação para custeio de Equipes Multiprofissional de Atendimento
Domiciliar tipo I/ Proposta 142235. Izabela informou que este ponto foi solicitado por Uenes
Macedo, da SMS de Itaperuna. Diogo informou a pedido da SMS que já foi feito o devido
encaminhamento para a AB/SES. A SMS solicitou que constem os dados na Ata da reunião. 5.
Atualização da Devolutiva do MS a respeito do Plano da RUE da região. Izabela informou que
este ponto foi solicitado pelo GT RUE Noroeste. Diogo explicou sobre a última reunião do GT RUE,
com o Coordenador Regional, o Srº Eduardo Lenini ocorrida no dia 17/06. Lenine explicou sobre a
devolutiva do plano da RUE e nos solicitou algumas atualizações do Plano. Diogo informou que já
estão providenciando essas pendências juntos aos técnicos. Izabela falou sobre a importância SMS
enviarem as informações dentro dos prazos solicitados pela SE/CIR. 6. Explicações acerca dos
leitos de UTI do Hospital Moacyr Gomes de Azevedo, localizado no município de Cambuci.
Izabela informou que este ponto foi solicitado pelo GT RUE Noroeste. Diogo explicou que na última
reunião do GT RUE, ocorrida no dia 17/06, foi mostrado pelo Sr. Eduardo Lenini, da RUE/SES, as
explicações acerca dos leitos de retaguarda que consta no plano da RUE. Na ocasião Lenini explicou
sobre os leitos de UTI na região, onde constam os municípios de Bom Jesus, Cambuci e Itaperuna.
Porém surgiram diversas dúvidas acerca dos leitos de UTI de Cambuci. Diogo informou que consta
no Plano 4 leitos UTI e que, de acordo com o Srº Nilton Brito, da CREG - Noroeste, os leitos estão
montados como leitos de UTI tipo 2, e os mesmos não constam para serem regulados para a região.
De acordo com a técnica participante na reunião, eles estão sendo utilizados de forma municipal, e
não regional. Foi então solicitado para a técnica representante do município de Cambuci na reunião,
que ela conversasse com a SMS e solicitasse que ela explicasse essa questão em uma próxima na
reunião. A Sra. Márcia Pintas, SMS de Cambuci, disse está ciente da informação e que irá
providenciar as devidas adequações sobre essa questão dos leitos. 7. Cenário Epidemiológico de
Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. Izabela informou que este ponto foi solicitado pela
Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária a Saúde da SES/RJ. Diogo informou a pedido da Sra.
Lucinéa Neves, do NDVS Noroeste, que no dia 24/06 tivemos o GT VS com a presença dos técnicos
do VIGAGUA/VIGSOLO. Digo falou que a região continua em risco alto para COVI-19 de acordo
com a última edição do mapa de risco. Diogo apresentou a pedido da Sra. Lucinéa Neves o número
de óbitos da região por município nos anos de 2020 e 2021 respectivamente: Aperibé – 9/16, Bom
Jesus do Itabapoana - 26/57, Cambuci- 7/26, Cardoso Moreira- 5/9, Italva- 12/11, Itaocara- 38/35,
Itaperuna- 100/91, Laje do Muriaé- 2/6, Miracema- 5/64, Natividade- 8/11, Porciúncula 34/34, Sto.
Antônio de Pádua- 28/98, São José de Ubá- 5/1, Varre-Sai- 3/2. Diogo disse que na região houve um
aumento nos números de casos de Dengue, de um total de 58 casos, sendo em Bom Jesus do
Itabapoana: 4 casos, Cambuci: 1 caso, Cardoso Moreira: 7 caso, Itaperuna: 26 casos, Miracema: 7,

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
NOROESTE DO ANO DE 2021
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

Natividade: 6 casos, Porciúncula: 5 casos, S.J. Ubá: 2 caso. Diogo falou que a região apresentou 1
caso de Zica em Porciúncula; em relação a Chikungunya são 53 casos prováveis sendo em Aperibé:
2 casos, Bom Jesus do Itabapoana: 4 casos, Cambuci: 1 caso, Cardoso Moreira: 2 casos, Itaocara: 6
casos, Itaperuna: 28 casos, Miracema: 1 caso, Natividade: 5 caso, Porciúncula: 4 casos. 8. Informes
COSEMS. Izabela informou que este ponto é exposto pelo Sr. D´Stefano Silva, Apoiador Regional
do COSEMS-RJ. Diogo informou a pedido do Srº D´Stefano Silva que qualquer informação será
enviada por e-mail aos gestores. 9. 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. Izabela Ribeiro 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
cinco
de
junho
de
dois
mil
e
vinte
e
um.
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