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Ao vigésimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas, por
videoconferência realizada pelo aplicativo Zoom, foi realizada a segunda reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional Noroeste do ano de dois mil e vinte e dois, contando com a presença
dos seguintes membros; Elisabet Pauer, Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra,
Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR;
Cátia Regina Rocha , Assistente da Secretaria Executiva CIR Noroeste, Secretaria Municipal de
Saúde de Aperibé: Icilane Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Itabapoana: Cíntia Ferrini (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira;
Márcia Pintas (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cambuci: Leidimar Atie (Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Camila Louvaim (Suplente); Secretaria Municipal de
Saúde de Itaperuna: Adriana Levone (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema:
Vanessa Guterres (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília Serrano
(Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Ludmila Barros (Suplente);
D’Stefano Silva (COSEMS) Itaeci Ruas, Lucinéa Neves (NDAVS NO). A plenária contou com a
presença da representação da SES e de nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários
de Saúde: Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Miracema e cinco suplentes, Bom Jesus do
Itabapoana, Cardoso Moreira, Cambuci. Italva, Santo Antônio de Pádua. Ficaram sem representação
os municípios Itaocara, Laje do Muriaé, Porciúncula, São José de Ubá e Varre-Sai. Elisabet Pauer se
apresentou e esclareceu que estaria substituindo a Dra. Monique Fazzi nesta reunião da CIR, e que foi
encaminhado um documento explicando a nomeação, dando início a reunião. I. Apresentação: 1.
Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. A Sra. Lucinéa Neves,
Técnica NDAVS Noroeste, começou a apresentação atualizando os gestores sobre o Panorama da
COVID-19 no Estado do Rio de Janeiro e na Região Noroeste, considerando as variáveis entre os
Boletins publicados e as Semanas Epidemiológicas. Expôs 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. Em seguida, exibiu
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/2022. Reforçou as
recomendações e medidas de prevenção preconizadas pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual
de Saúde nas Ações de Combate às Arboviroses. 2. Oferta de Curso de Mestrado para Enfermeiros
da Região Noroeste. Solicitado por Vanessa Guterres, SMS do município de Miracema, através do
Ofício 013/2022. Apresentado pela Sra. Ellen Peres, Enfermeira e Vice-Presidente do COREN-RJ.
Ellen explicou que trabalha no departamento de montagem de Mestrado Profissional, que este
programa é voltado exclusivamente para titulares profissionais em desenvolver pesquisas, que a UERJ
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tem uma tradição de quase 40 anos em Residência em Enfermagem e hoje possuem uma média de 120
vagas residência/ano. Discorreu que são inseridos no mercado uma quantidade de enfermeiros
qualificados e titulados bastante ampla, que o Mestrado Profissional é focado mais na perspectiva da
pesquisa clínica, já esse em especial chamamos de Prática Avançada de Enfermagem em Condições
Crônicas, um mestrado que amplia a atuação do enfermeiro sobretudo para doenças crônicas, essa
modalidade existente em vários países, e que no Brasil ainda não tem esse formato de Mestrado, sendo
o primeiro que a Universidade (UERJ) está se habilitando a esse edital. A proposta do Mestrado é
trabalhar o paciente em suas condições crônicas, o prazo para inscrição vai até o dia 30 de abril. Serão
ofertadas 25 vagas com a proposta de qualificar a Prática Assistencial. Para se candidatar é preciso que
o profissional tenha um acumulado de 5.000 horas de prática, não serão aceitos recém-formados e
profissionais fora da prática. Ellen esclareceu que o Mestrado terá uma parceria com a Universidade
de Mástres da Holanda. Elisabete sugeriu que a Sra. Ellen fizesse essa apresentação nas CIR regionais
para divulgação desse programa de Mestrado. II. Pactuações: 1. Aprovação das Atas da 1º Reunião
Ordinária da CIR de 2022, da Ata da 11º Reunião Ordinária e da Ata da 12º Reunião Ordinária
da CIR Noroeste (AR/SES). Diogo relatou que a minuta das Atas foi disponibilizada aos Gestores
anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 2ª Reunião
Plenária CIR de 2022. Não havendo objeções as Atas foram pactuadas. 2. Projeto da Rede Regional
de Certificação de Óbitos da Região Noroeste. Itaeci Ruas, do NDAVS NO, descreveu que o Serviço
Regional de Certificação de Óbitos da Região Noroeste - SRCO será financiado pela Secretaria
Estadual de Saúde, de acordo com a Deliberação CIB RJ nº 6.483 de12 de agosto de 2021. O Serviço
da região deverá ser executado através do município de Itaperuna, cabendo a CIR homologar esta
proposta e definir o município gestor do recurso financeiro. Explicou que a escolha do município de
Itaperuna como executor do serviço, recai sobre o fato do município estar geograficamente
centralizado, com melhor infraestrutura para início imediato e por possuir sede de vários segmentos
da Secretaria de Estado de Saúde, sendo o município de Santo Antônio de Pádua o sucessor, caso o
município sede não venha cumprir as determinações da funcionalidade do serviço. O serviço deverá
ser composto por 01 equipe diária com 01 médico, 01 assistente social e 01 motorista e 01 veículo de
passageiro para transportar a equipe até a ocorrência do óbito. O funcionamento deverá ser de 24h por
dia, durante os sete dias na semana, principalmente nos horários e dias em que as equipes da Estratégia
de Saúde da Família/Atenção Primária não estejam atuando. Nos dias úteis e no horário de
funcionamento das unidades, a emissão da Declaração de Óbito - DO será realizada pelas equipes
municipais, conforme rotina atual; no horário noturno (12 horas), finais de semana e feriados, incluindo
ponto facultativo, a certificação do óbito e preenchimento da DO será realizada pela equipe do SRCO.
Considera em caso de óbitos não simultâneo que o prazo de chegada ao domicílio seja de no máximo
de 01:00 hora. Itaeci esclareceu que caberá a equipe o deslocamento até a residência do falecido para
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fazer a avaliação das condições da morte para afastar a hipótese de causa externa. Se constatada a
morte por causa natural, efetuar a certificação do óbito através do preenchimento da Declaração de
Óbito e caso haja suspeita ou constatação de causa externa, providenciar a remoção do corpo para o
Instituto Médico Legal - IML. Para os óbito em casa, Itaeci explicou que a família aciona o Posto de
Urgência, que aciona a equipe de Certificação de Óbitos, se for horário noturno, fim de semana, feriado
e/ou ponto facultativo através do Assistente Social que faz contato com a família, confirma o óbito e
realiza levantamento prévio da história da morte e das condições sociais da família; verificando se o
acesso é possível para a equipe, caso haja suspeita por causas externas encaminha para o IML, de
acordo com a Resolução SES RJ nº 1.640 de 26/01/2018. Itaeci apresentou as atribuições e
responsabilidades do munícipio sede sendo, receber os recursos da SES e repassar ao executor do
serviço; acompanhar e monitorar a prestação de serviço; apresentar relatório quadrimestral de
prestação de contas na CIR e liberar formulário de DO para o SRCO. Cada município será responsável
por apresentar suas informações. Como encaminhamento, o município de Itaperuna, sede do serviço,
entrará em contato com os demais municípios para ajuste de fluxo. Não havendo nenhuma objeção foi
pactuado o Projeto da Rede Regional de Certificação de Óbitos da Região Noroeste. III. Informes: 1.
Matriz DANT. Elisabet informou que os municípios de Aperibé e Cambuci não entregaram a matriz
de ações de atenção à saúde para o enfrentamento das Doenças e Agravos Não Transmissíveis,
referente ao recurso estadual transferido por meio da Resolução SES-RJ nº 2.199, de 23 de
dezembro de 2020, Resolução SES-RJ nº 2.201, de 30 de dezembro de 2020, Resolução SES-RJ nº
2.255, de 14 de abril de 2021 e Resolução SES-RJ nº 2.467, de 05 de outubro de 2021. Foi solicitado
que a matriz seja enviada ao e-mail dant@saude.rj.gov.br o mais brevemente possível, de preferência
até a data de 04/03/22. A SE da CIR alegou que fez o envio do e-mail para estas SMS no dia
28.01.2022. 3. Informes COSEMS. D’Stefano, Apoiador Regional do COSEMS-RJ expôs as
seguintes questões: a importância na alimentação do SIOPS; o prazo de envio do RAG e o
encaminhamento para o Conselho Municipal de Saúde; D’Stefano frisou novamente sobre a
participação dos técnicos no GT/PRI e nos ciclos de debates e em todas as reuniões dos GT’S. 4.
Inclusão de Pauta: Regulação. Adriana Levone, SMS de Itaperuna, noticiou que o município está
organizando a sua regulação municipal, PPI e Teto de Contratos. E com isso está instalando um novo
sistema chamado (GENI). Adriana comunicou aos municípios que façam esse treinamento, ele será
realizado em Itaperuna e cada município poderá enviar dois técnicos. Será criada uma agenda com
dois municípios por vez em um período de 2 a 3 dias para realização desse treinamento. Adriana
reforçou a importância da participação de todos os municípios. 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. Diogo repassou os informes CIB da região, sendo eles:
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Remanejamento PPI de São José de Ubá, Diagnóstico de Ressonância Magnética, anterior (Itaocara)
novo executor (Bom Jesus do Itabapoana) SEI 08002/000556/2021. Remanejamento PPI Natividade,
Médico infectologista, anterior (Natividade) novo executor (Porciúncula) SEI 08002/001039/2021.
Remanejamento PPI Niterói, Cirurgia Cardiovascular, Neurologia e Oncologia, anterior (Itaperuna)
novo executor (Niterói), SEI 08002/001932/2021. Elisabete 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 três de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

