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Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e
trinta minutos, em Varre-Sai /RJ, foi realizada a nona reunião ordinária do ano de dois
mil e dezesseis da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a
presença dos seguintes membros: Diogo Coimbra, Secretário Executivo da CIR
Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste;
Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Christiano Arenázio (Gestor); Paulo
Sérgio Brandão Bairral ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna:
Marcelo Poeys ( Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé:
Rodolfo Renan Queiroz de Almeida (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
Porciúncula: Bárbara Ignez Ferreira Lacerda ( Gestora); D’Stefano Silva ( Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira (Gestora);
Luciano Brito (Suplente). D’Stefano Silva ( Apoiador regional do COSEMS), Luiz
Vinícius Hipólito ( Coordenador Regelação Estadual). A plenária contou com a
presença da representação da SES de cinco Secretarias Municipais de Saúde, sendo
cinco Secretários de Saúde: Aperibé, Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula e VarreSai. Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do
Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Miracema, Natividade, Santo
Antônio de Pádua e São José de Ubá. Diogo iniciou à reunião, agradecendo a
presença de todos e agradeceu especialmente ao município de Varre-Sai pela recepção
de todos. Diogo informou que no dia 19/01/2017 a partir das 09:00hs, na Gávea - Rio
de Janeiro teremos a apresentação dos novos Secretários Municipais de Saúde, um
encontro com a presença de toda a área técnica da SES/RJ e presença dos membros
do COSEMS. D’Stefano Silva ( Apoiador regional do COSEMS), informou que neste
dia será entregue aos novos Secretários o manual do gestor e o caderno de gestão e
todas as explicações necessárias. Diogo expôs os seguintes pontos de pauta, I.
Apresentação: 1. Avaliação do Planejamento Regional. Diogo informou que este
ponto foi solicitado pela Assessoria Técnica de Planejamento em
Saúde/APL/SG/SES-RJ e explicou que este ponto ficou de ser debatido na CT de
dezembro pelos técnicos, apenas o questionário, porém houve a presença de apenas
dois municípios, não sendo possível fazer este debate (Avaliação), os municípios
presentes não quiseram debater para todos os outros 12 municípios ausentes. Diogo
falou então que constará em ata que a região Noroeste infelizmente não teve como
responder este questionário. 2. Discussão: Regulação. Diogo informou que este
ponto foi solicitado anteriormente, pela Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai, e
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por se tratar de um assunto que tem provocado bastante discussão nas plenárias, foi
solicitada pela SMS de Porciúncula a continuação do debate na reunião de dezembro.
Dr. Vinícius iniciou sua apresentação informando que este é um projeto piloto a ser
testado por três meses na região, informou que o sistema não tem janelas ou portas
paralelas, não existe essa possibilidade, pois o sistema não é aberto para outras
regiões do estado, somente para a região Noroeste. Cada gestor receberá uma senha e
o mesmo será responsável por ela. Dr. Vinícius explicou que serão várias opções de
agendamento, que o exame de cateterismo já é feito dessa forma e que estão querendo
estender essa situação para os exames de alta complexidade. Dr. Vinícius informou
que a intenção é que tudo seja migrado pra o sistema, informou que o Dr. Eugênio
Carlos vai ativar um ambulatório de aneurisma para atendimento pelo SER. D’Stefano
questionou que a central Municipal e Estadual terão que trabalhar juntas. Marcelo
Poeys, Gestor do município de Itaperuna, questionou que caso os municípios
extrapolem o teto de gastos, e caso isso ocorra, quem pagará essa conta? O Estado?
Ou o Município de Itaperuna? Dr. Vinícius explicou que cada gestor terá a
possibilidade de acompanhar o extrato de gatos a cada momento. Dr. Vinícius
explicou que o teto financeiro pode ser ultrapassado com ou sem sistema, cada
município tem que ter o seu controle. Dr. Vinícius informou que serão liberadas todas
as consultas de cirurgias vasculares de baixa intensidade. D’Stefano questionou que o
município de Itaperuna deverá ter um coordenador ativo na Central Municipal que
trabalhe junto com a Central Estadual. Dr. Vinícius informou que este sistema irá
começar a ser utilizado a partir de janeiro no HSJA (Hospital São José do Avaí),
tendo como o projeto piloto a cirurgia vascular de alta no aneurisma e baixa na
vasculopatia periférica. Dr. Vinícius falou sobre transplante renal que começará a ser
feito pelo Hospital São Jose do Avaí ( o Hospital irá disponibilizar um numero de 10
consultas de nefrologia pra acompanhamento - o que irá para transplante e o que irá
para diálise e o que ficará em tratamento clínico). Dr. Vinícius explicou que
aneurisma e transplante renal é teto e não tem PPI organizada. Dr. Vinícius informou
que o Hospital São José do Avaí é referencia no Estado em Neurocirurgia. Dr.
Vinícius informou que está trazendo o ambulatório de cirurgia e revascularização do
miocárdio, ambulatório de aneurisma, cirurgia vascular e todos os exames de alta
complexidade, e que este é um projeto piloto de 90 dias para pegarmos a transição dos
governos e dos secretários que estão no governo para saber se estão de acordo. Dr.
Vinícius explicou que a questão do controle financeiro, o gestor poderá solicitar
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sempre que achar necessário o extrato da conta localizado pelo município dele
consegue listar quais exames foram feitos, quais já foram agendados, e quais os
pacientes não foram, hoje nós temos muitos pacientes que marcam os exames e não
vão. Dr. Vinícius informou que os municípios não estão cumprindo em levar os
pacientes para consultas oftalmológicas, marca-se 400 consultas aparecem somente
200 pacientes, estamos perdendo consultas e pagando por isso. Dr. Vinícius deixou
bem claro que este é um projeto piloto e que o controle financeiro e feito por cada
município. Bárbara, Gestora do município de Porciúncula, aproveitou a ocasião e
deixou o contato do responsável pela PPI do município de Campos dos Goytacazes
para caso de dúvidas sobre PPI (regulacaodeexames@gmail.com) telefone
(22)999932-0172. Foi decidido que este assunto seja novamente colocado me pauta
em uma próxima reunião. 3. Calendário de Reuniões da CIB para o ano de 2017.
Diogo informou que este ponto foi solicitado pelos SMS na reunião de novembro, e
que este ponto é para frisar as datas das reuniões do calendário da CIB para o ano de
2017, uma vez que nem todos estarão presentes na reunião da CIB/RJ de dezembro.
Diogo informou que o Sr. D’Stefano Silva é o novo representante da CT ( Câmara
Técnica ) no Estado e que as reuniões da CIR serão no município de Itaperuna, no
Auditório do Posto de Saúde Dr. Raul Travassos. Diogo apresentou aos gestores o
novo calendário de Reuniões da CIB/CIR. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 8ª
Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em Porciúncula. Diogo informou
que a minuta da Ata já foi disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para
sugestões de inclusões e revisão de texto e Pactuação na 9ª Reunião Plenária CIR de
2016. Por não haver quórum, a ata não foi pactuada. III. Informes: 1. Proposta de
aquisição de Equipamento e Material Médico para a Atenção Especializada.
Diogo informou que este ponto foi uma solicitação feita pela Sra. Bárbara Castro,
SMS de Porciúncula. Diogo informou que a Secretária enviou um ofício à CIR para
apresentar ao Colegiado a proposta de número 12097.7980001160-03 para aquisição
de Equipamento e Material Médico para a Atenção Especializada. A Sra. Bárbara
Castro, SMS de Porciúncula informou à plenária que já está habilitado em receber. 2.
Situação dos Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis, e indicação do Técnico Municipal de referência para
DCNT. Diogo informou que este ponto foi solicitado como informe em reuniões da
CIB. Diogo falou sobre a situação de entrega dos PC de Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis na SES, bem como da indicação do técnico municipal de
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referência para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis a SVS. Diogo fez uma
apresentação sobre a situação de cada município da Região Noroeste em relação aos
planos. 3. Comunicado SES/AR/SECIRNO 20/2016 sobre Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB. Diogo informou que o comunicado contendo o
andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões
desta comissão, será enviado via e-mails aos membros da CIR. Poderá ser feitos
destaques, na ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos.
Compõe o comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse
regional. 4. . Informes COSEMS. O Srº D´Stefano Silva, Apoiador Regional do
COSEMS-RJ, destacou os seguintes itens para conhecimento dos Secretários
Municipais de Saúde da Região. SISPACTO e INFORMSUS- está faltando à
validação do município de Varre-Sai e Itaperuna no Sispacto, e o mesmo tem até o
dia 31/12/16 para validar. Não responderam o questionário do INFORMSUS os
municípios de Cardoso Moreira, Italva, e Laje do Muriaé. Srº D´Stefano informou que
em relação ao SIOPS muitos municípios ainda estão pendentes, apenas 3 dos 14
municípios tinham sido homologados. D´Stefano falou sobre o PE da Atenção Básica,
para que todos os municípios que enviaram, ficarem atentos ao prontuário eletrônico e
aos prazos. D´Stefano informou sobre o PRA-SAÙDE. Diogo e agradeceu a presença
de todos e encerrou a reunião, desejando um feliz Natal a todos e votos de próspero
ano novo. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às treze
horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR
Noroeste, lavrei a presente Ata. Varre-Sai, treze de dezembro do ano de dois mil e
dezesseis.

