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Ao vigésimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a sétima reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte e um, contando com a presença
dos seguintes membros; Monique Fazzi, Titular da Representante de Nível Central da SES/RJ;
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: José Geraldo Aguiar (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Cambuci: Maria do Socorro(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Cardoso Moreira: Ângela Campos (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara:
Janaína Leite (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: D’Stefano Silva
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Rodrigo Nogueira (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Vanessa Guterres (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); Célia Maia (Apoiadora Regional da
Coordenação de Atenção Psicossocial/SUBAPS/SES/RJ); Denyse Padilha (CIES Itaperuna); Nílton
Ávila (CREG/NO); Janequele Azevedo (SAECA/SES-RJ). A plenária contou com a presença da
representação da SES de onze Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis Secretários de Saúde:
Aperibé, Cardoso Moreira, Miracema, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai e cinco
suplentes, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Itaocara, Itaperuna e Natividade. Ficaram sem
representação os municípios de Italva, Laje do Muriaé e Porciúncula. Izabela agradeceu a presença
de todos na reunião, solicitou que considerando a participação das áreas técnicas da SES que a pauta
dos informes da Atenção Psicossocial e da SAECA seja adiantada. Sendo assim, apresentou os
seguintes pontos de pauta: Informes: iniciando pelo item 5. Processo de compra de bolsas de
colostomia e Urostomia. Izabela informou que este ponto foi solicitado pela SAECA. Que houve
algumas discussões na Câmara Técnica que geraram dúvidas, e com isso foi solicitada a presença da
Janequele, representante da SAECA. D’Stefano pontuou algumas questões levantadas na Câmara
Técnica. Janequele falou sobre o formSUS para levantamento do Panorama dos usuários de bolsas de
Urostomia e colostomias por município. Janequele explicou que o polo para distribuição na região
Noroeste, é em Itaperuna, no HSJA, porém a SAECA recebeu de municípios das demais regiões a
solicitação da complementação no valor das bolsas, uma vez que que é está sendo insuficiente, em
função do aumento dos preços das bolsas. Explicou que a SAECA levou essa pauta para o Secretário
que teve a sensibilidade de fazer uma compra centralizada em uma quantidade maior. A SAECA fez
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um formulário que será ajustado para ser respondido pelos municípios, na qual será reencaminhado
para conhecer qual é a verdadeira necessidade do estado, para que seja possível fazer uma linha de
cuidado em todos os níveis de atenção. A proposta é que será realizada um compra centralizada pela
SES, e no formulário, os polos deverão responder se desejam ou não aderir a compra. D’Stefano
informou que na região Noroeste não existe essa discussão, que foi enviado uma equipe de auditoria
ao HSJA e foi feito um relatório, e no HSJA tem um setor específico para essa questão com uma
equipe multidisciplinar, ou seja, não tem nenhuma dificuldade nessa questão. D’Stefano informou
que o HSJA fornece a bolsa independentemente do valor que recebe, e que fizeram esse
questionamento na CT e não tiveram nenhuma reclamação por parte dos municípios. D’Stefano falou
que a região não tem essa dificuldade. Jaqueline explicou que esse levantamento será realizado em
todas as regiões do Estado. O formulário que será enviado é para saber se os Municípios querem a
compra centralizada pela SES ou não. Ludmila Barros, técnica do município de Santo Antônio de
Pádua, explicou que foi feito um levantamento no município e verificou que alguns pacientes fazem
a retirada em Itaperuna e outros fazem no próprio município de Pádua, e que esse fluxo acaba se
perdendo e essa demanda está sendo feita pelo município. D’Stefano falou que, se algum município
estiver com a mesma dificuldade do município de Santo Antônio de Pádua, que faça um relatório via
ofício e encaminha para o e-mail da SMS de Itaperuna, (sms.itaperuna@gmail.com) que irão
encaminhar para uma equipe de auditoria para verificar o que realmente está acontecendo. 4.
Questionamento acerca das discussões de Saúde Mental dentro dos Planos Municipais de
Saúde da Região Noroeste. Izabela informou que este ponto foi solicitado por Célia Maia,
apoiadora da Coordenação de Atenção Psicossocial da SES Célia chamou atenção para que conste
nos Planos Municipais de Saúde, as questões de Saúde Mental destacaram sobre o cofinanciamento
liberado pela RAPS, e a importância de entender que os municípios precisam dessa verba para
melhorar o serviço. Informou sobre a falta de participantes na reunião do GT regional, lembrou que
há os municípios que não estão participando pela falta de um coordenador de Saúde Mental, e que é
importante ter uma pessoa a frente dessa política para que se possa compreender as necessidades dos
municípios, e a partir daí disso pensar em soluções. Célia informou que está sendo lançado uma Nota
Técnica instrutiva sobre políticas públicas de equidade e atenção psicossocial, explicou que essas
políticas públicas contribuem para diminuição da Judicialização na Saúde. Solicitou aos gestores que
incentivem os seus técnicos a participarem das reuniões do GT que são realizados mensalmente na
terceira quarta-feira do mês, onde discute-se políticas de saúde mental e as possibilidades de
Matricialmente e Habilitação de serviço pelo MS. Izabela deu sequência no andamento da pauta. I.
Apresentação: 1. Projeto final apresentado no curso do TCE em conjunto com a CIES
Estadual – Curso de Gestão de Projetos. Izabela informou que este ponto será apresentado pela
Sra. Denyse Padilha. Denyse explicou que existia um projeto inicial que o contexto era a baixa
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qualificação dos ACS e nas efetividades das ações relacionadas por causas sensíveis a AP,
Neoplasias, DCNT, saúde mental, saúde do idoso, esse projeto era de modalidade presencial com
carga horaria de 4 horas semanas por 28 semanas em uma totalidade de 480 ACS Capacitados, esse
projeto era para ser implantado em 2021, mas devido a pandemia não foi possível a realização.
Denyse explicou que durante esse período de pandemia surgiu o curso do CONASEMS que é muito
parecido com projeto inicial, porém é um curso grande de quase dez meses, assim seriam dois cursos
parecidos, com isso foi proposta uma mudança no tema do projeto da região, deixando mais
humanizado o que o diferencia do curso do CONASEMS que é mais técnico. Apresentou o contexto
atual do projeto que visa melhorar a realização das atividades dos ACS para com os usuários,
promover a qualificação dos serviços, maior acessibilidade aos serviços do SUS, melhorar nos
índices das doenças, maior produtividade dos serviços, e interação com outros serviços de
Assistência Social do Município. Explicou que o objetivo do curso é capacitar os ACS sobre a
prática do acolhimento, oferecendo uma escuta qualificada e eficiente facilitando o acesso às
informações, ser a porta de entrada das famílias, sendo capazes de orientar, prevenir sobre as doenças
e encaminhá-los nos atendimentos emergenciais, viabilizar e estabelecer os vínculos das famílias.
Denyse informou que a carga horaria é de 3horas semanais por 7 semanas, o curso será na
modalidade online e todos os ACS cadastrados no município podem fazer. Explicou que o curso é
gratuito, sendo os preceptores, servidores municipais, e os tutores cedidos pelos municípios.
D’Stefano falou que o curso do CONASEMS é muito extenso com carga horária: 1280 horas por no
mínimo 10 meses, e que existe muito desinteresse e abandono nos cursos longos, além disso é um e o
curso é na modalidade híbrida. D’Stefano explicou que o valor é feito pelo repasse financeiro Fundo
a Fundo (de acordo com números de agentes aderidos ao programa). Denyse informou que o curso
começaria em setembro de 2021 e que irão falar de acolhimento, humanização, ética dentre outros
pontos que serão abordados ao longo do curso. Explicou sobre a importância de os municípios
fornecerem os tutores para a realização do curso. II. Pactuações: 1. Aprovação da Ata da 6º
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 7ª Reunião Plenária CIR de 2021. Não havendo objeções a Ata foi
aprovada. III. Informes: 1. Remanejamento de PPI do município de Natividade. Izabela
informou que este ponto foi solicitado por Marília Serrano, SMS do município, através do Ofício
424/2021. Rodrigo Nogueira, Suplente da Secretária, explicou sobre a solicitação de remanejamento
de PPI e informou que a documentação já foi encaminhada à SE da CIR Noroeste. Explicou que o
procedimento consulta médico infectologista que antes era realizado no município de Natividade,
passará a ser realizado no município de Porciúncula, seu novo executor, cuja cota financeira anual é
de R$ 1.200,00 reais, e cota física no executor de 120 consultas. 2. Solicitação de proposta para
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instalação de uma UPA tipo I no município de Santo Antônio de Pádua. Izabela informou que
este ponto foi solicitado por Andréa Siqueira, SMS do município, através do ofício 200/GP/2021.
Andréa explicou que essa solicitação foi feita pelo prefeito do município ao Governador, na qual
havia uma previsão de uma UPA tipo I no município, bem como haverá inserção no plano da RUE.
3. Atualização da Devolutiva do MS a respeito do Plano da RUE da região. Izabela informou que
este ponto foi solicitado pelo GT RUE Noroeste. Foi apresentado por D’Stefano Silva, da CT do
município de Itaperuna. D’Stefano explicou sobre as discussões ocorridas na última reunião do GT
RUE, ocorrida no dia 17/06, com a presença do o Sr. Eduardo Lenini, em que fizeram as alterações
solicitadas pelo MS, foram feitas as alterações dos leitos de UTI do hospital de Bom Jesus do
Itabapoana, fizemos as alterações do Hospital Santo Antônio dos Pobres - localizado em Itaperuna, e
as alterações do CNES do HSJA Lembrou que já foi incluído no Plano, a UPA tipo I do município de
Santo Antônio de Pádua. Diogo informou que o município enviou o oficio e que a Se da CIR irá
fazer a inclusão no SEI. D’Stefano falou que o município de Bom Jesus do Itabapoana fez uma
apresentação excelente no GT da RUE, fazendo com que o plano ficasse bem mais justificado,
informou que eles inseriram os leitos de UTI, e lembrou que algumas questões não foram atendidas
por falta de quantitativo/porcentagem de cálculo. Izabela parabenizou a região e a todos os
envolvidos que estão conseguindo dar andamento ao plano. José Geraldo, suplente do município de
Bom Jesus do Itabapoana, questionou se o atendimento das diligências que foram ajustadas pelo
hospital, com a nova inclusão dos leitos, vai seguir o plano ou vai seguir para CIB? Izabela explicou
que para haver pactuação precisa esperar a devoluta do Lenini, que irá passara como informe para
fazer a leitura, posteriormente seguirá para a análise da área técnica da Urgência e Emergência da
SES e em seguida, voltará para ser pactuado na próxima CIR, precisando incluir tanto as respostas as
diligências do MS quanto os novos pelitos da região. D’Stefano explicou que todas as pendências
foram respondidas, não só a questão dos leitos de UTI. 6. Inclusão de Pauta. Deliberação CIB-RJ
Nº 6.465 de 21 de Julho de 2021- Pactua o Programa de Apoio Financeiro para Reformar e/ou
Equipar e/ou Mobiliar as Unidades Hospitalares nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Dra. Monique Fazzi explicou que o programa tem o objetivo de promover a melhoria da ambiência
hospitalar, com reforma da estrutura física e/ou atualização tecnológica e/ou renovação do mobiliário
dos hospitais integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS, com a finalidade de qualificar o
atendimento aos usuários do SUS. Dra. Monique informa que os ofícios de solicitação para
participar do Programa deverão ser encaminhados ao Gabinete do Secretário da SES/RJ,
acompanhados do memorial descritivo. Em caso de reforma também deverão ser anexados o projeto
básico arquitetônico e o plano de trabalho. Concomitantemente, deverá ser enviado ofício, com cópia
do memorial descritivo, para a Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Regional - CIR, da
respectiva região de saúde, solicitando inclusão na pauta da primeira CIR subsequente. 7. Inclusão
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de Pauta. Solicitação de Adesão ao Programa de Apoio Financeiro para Reformar e/ou
Equipar e/ou Mobiliar as Unidades Hospitalares nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Rafael Fabbri, SMS de Varre-Sai, informou que irá aderir ao programa para Reforma e Ampliação
do Hospital Municipal São Sebastião, localizado no município de Varre-Sai/RJ, e que os documentos
já foram enviados: Memorial Descritivo e Projeto Básico Arquitetônico, ou Programação físicofinanceira. 8.Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. Izabela
informou que este ponto é um item fixo na pauta da CIR, a ser apresentado pelo NDAVS. Diogo
informou, a pedido da Sra. Lucinéa Neves, do NDVS Noroeste, que em relação aos casos de dengue,
se observa que em 2021 houve uma redução de 41,6% nos casos notificados no estado do RJ em
relação ao mesmo período de 2020. Houve aumento no número de casos nas regiões Metropolitana I,
Baixada Litorânea e Médio Paraíba, sendo que em todas as outras, houve redução. Que o maior
número absoluto de casos notificados é observado na Capital e nas regiões da Baixada Litorânea
e Médio Paraíba. Diogo falou que em relação à Chicungunha, se observa em 2021 uma redução de
88,3% nos casos notificados em relação ao mesmo período do ano de 2020. Houve redução no
número de casos em todas as regiões, sem exceção. Os casos predominam na Capital e
nas regiões Norte Fluminense e Noroeste Fluminense. Diogo falou sobre os casos de zika, no ano de
2021, houve redução de 63% no número de casos notificados em relação ao mesmo período do ano
passado. Houve aumento no número de casos nas regiões Norte Fluminense e Baía da Ilha
Grande (atualmente com 2 e 7 casos acumulados respectivamente), sendo que em todas as outras
regiões houve redução. Os casos predominam na Capital e nas regiões da Baía da Ilha Grande e
Baixada Litorânea. Diogo destacou que dos 62 casos de dengue na região houve 05 casos em Bom
Jesus, 01 caso em Cambuci 07 casos em Cardoso Moreira, 27 casos em Itaperuna, 02 casos em
Miracema, 06 casos em Natividade, 07 casos em Porciúncula, 02 casos em São José de Ubá.
Apresentou que dos 8 casos de Chicungunha houve 01 caso em Itaocara, 05 casos em Itaperuna, 01
caso em Miracema, 01 casos em porciúncula. Diogo falou dos 02 casos prováveis de Zika no
município de Porciúncula. 9. Informes COSEMS. Izabela informou que este ponto é exposto pelo
Sr. D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D´Stefano informou que enviou as
informações por e-mail aos gestores. Reforçou sobre a reunião do dia 23 de julho do PREVINE
BRASIL, e lembrou que dois municípios da região estão abaixo da meta de 60% com possibilidades
de corte de recurso. 10. 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 email 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
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Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, vinte e
três de julho de dois mil e vinte e um.
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