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Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e
trinta minutos, em Porciúncula /RJ, foi realizada a oitava reunião ordinária do ano de
dois mil e dezesseis da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a
presença dos seguintes membros: Carine Pacheco; Suplente do Nível Central da
SES/RJ; Diogo Coimbra Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste; Secretaria Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Ieda Maria (Suplente); Secretaria Municipal
de Saúde de Cardoso Moreira: Raquel Belmonte da Fonseca (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 Natividade: Adriana Gentil ( Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Bárbara Ignez Ferreira Lacerda (
Gestora); D’Stefano Silva ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Santo
Antônio de Pádua: Evaléria Jobim ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Varre-Sai: Silvana Viana Ferreira (Gestora); Luciano Brito (Suplente). D’Stefano
Silva ( Apoiador regional do COSEMS). A plenária contou com a presença da
representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro
Secretários de Saúde: Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciúncula e Varre-Sai e quatro
suplentes, Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Natividade e Santo Antônio de
Pádua. Ficou sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé,
Cambuci, Italva, Itaocara, Miracema e São José de Ubá. Diogo iniciou à reunião,
agradecendo a presença de todos e agradeceu especialmente ao município de
Porciúncula pela recepção de todos. Diogo expôs os seguintes pontos de pauta, I.
Apresentação: 1. Avaliação do Planejamento Regional (SES/RJ). Diogo informou
que este ponto foi solicitado pela Assessoria Técnica de Planejamento em
Saúde/APL/SG/SES-RJ. Carina Pacheco explicou que o objetivo é refletir sobre as
ações desenvolvidas e os resultados alcançados, bem como colher subsídios para o
aprimoramento do trabalho, em suas diferentes dimensões: municipal, regional e
estadual, por ocasião do próximo ciclo de planejamento regional. Carina informou
que são utilizados dois Instrumentos de avaliação: questionário elaborado pela SES e
matriz de planejamento regional 2013-2016. Carina informou que este ponto voltará a
ser trabalhado pela Câmara Técnica da CIR e pela própria CIR. II. Pactuação:
1. Aprovação da Ata da 7º Reunião Ordinária da CIR Noroeste realizada em
Laje do Muriaé (AR/SES). Diogo informou que a minuta da Ata já foi
disponibilizada aos Gestores anteriormente por e-mail para sugestões de inclusões e
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revisão de texto e Pactuação na 8ª Reunião Plenária CIR de 2016. Bárbara Gestora do
município de Porciúncula informou que não ficou claro o ponto em que os exames de
Média e Alta Complexidade serão inseridos no SER. O Dr. Vinícius da Regulação
Estadual irá explicar novamente aos gestores. Marcelo Poeys Gestor do município de
Itaperuna explicou que a proposta é retirar a Regulação de Itaperuna e mandar para o
Estado, porém quem irá pagar esta conta é o município de Itaperuna. D’Stefano Silva
informou que esta solicitação deveria ter partido do Estado. Não havendo mais
nenhuma objeção a Ata foi pactuada. 2. Indicadores de pactuação interfederativa
2016 (SES/RJ). Diogo informou que este ponto foi solicitado na 9ª CIB. Diogo
explicou que o objetivo é pactuar as metas municipais dos Indicadores dispostos na
Resolução CIT n° 2, de 16 de Agosto de 2016, que dispõe sobre os indicadores para o
processo nacional de pactuação interfederativa, relativo ao ano de 2016; e conforme
Deliberação CIB-RJ nº 3840 de 15 de setembro de 2016 que dispões sobre o Rol de
indicadores para Monitoramento e Avaliação das Ações e Serviços do Sistema Único
de Saúde e Fortalecimento do Planejamento em Saúde, e Deliberação CIB-RJ nº 3841
de 15 de setembro de 2016, que dispõe sobre o cronograma para a pactuação do ano
de 2016. Diogo informou que todos os municípios entregaram os indicadores e o
ponto foi pactuado. III. Informes: 1. Emenda Parlamentar (SMS Natividade).
Diogo informou que este ponto foi uma solicitação feita pelo SMS de Natividade.
Diogo falou que se trata de informe sobre a Emenda Parlamentar e que a proposta já
foi passada em CIB e está tudo certo. 2. Problemas com os Novos Fluxos de PPI
(CT CIR NO). Diogo informou que este ponto foi solicitado pelos técnicos da CT da
CIR NO. Diogo explicou sobre o debate que teve na reunião da CT sobre os novos
fluxos de PPI, explicando aos gestores que os técnicos acham o fluxo demorado,
complicando/atrasando ainda mais o fluxo total da PPI e retardando os atendimentos
nos municípios. Diogo explicou que tem município na região tentando há mais de 6
meses ter o ofício de ciência do município que perderá os procedimentos, e como isso
impactará no andamento dos fluxos. D’Stefano informou que o novo fluxo está muito
complicado, o problema maior é o aceite do município quando o fluxo fica fora da
região. Deverá ser feito um ofício para ciência destes problemas enfrentados. 3.
Situação da distribuição de vacina antirrábica humana (VARH), durante
período de abastecimento irregular no país (GT VS). Diogo informou que este
ponto foi já foi passado em CIB, e foi solicitado pelo GT VS. Diogo informou sobre a
situação da distribuição de vacina antirrábica humana (VARH), durante período de
abastecimento irregular no país; o novo protocolo de vacina antirrábica humana; a
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definição do (s) município (s) polo e as definições/proposições realizadas na reunião
do GT VS. Diogo informou que o município polo é Itaperuna. Bárbara Gestora do
município de Porciúncula informou que está faltando uma maior divulgação para a
população, precisamos que o estado nos ajuda a divulgar. Carina Pacheco, explicou
que está divulgação deverá ser feita via rádio, Agentes Comunitários, Agentes de
Endemias para que se possa ter um alcance maior. Bárbara falou que o município de
porciúncula está sem vacina. Diogo informou que os técnicos da VS estão cientes em
relação às doses de vacina. Diogo falou que as doses da vacina antirrábica da região
Noroeste ficará concentrada no município de Itaperuna, no Centro de Saúde Dr. Raul
Travassos de segunda a quinta feira das 08 às 17horas. Marcelo Poeys Gestor do
município de Itaperuna forneceu o telefone dos técnicos em caso de emergência.
Vanilton (22) 98823-9440 e Neide (22) 99708-7506. 4. Situação dos Planos de
Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e indicação
do Técnico Municipal de referência para DCNT (SVS). Diogo informou que este
ponto foi solicitado como informe em reuniões da CIB. Diogo explicou que o ponto
trata-se da situação de entrega dos PC de Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da
Sífilis na SES, bem como da indicação do técnico municipal de referência para as
Doenças Crônicas Não Transmissíveis a SVS. Diogo apresentou aos gestores uma
planilha com os municípios pendentes na entrega dos planos pra que os mesmos
fiquem cientes. Em relação ao novo técnico municipal de referência para as DCNTs, o
Sr. D’Stefano Silva foi indicado como o novo interlocutor para as DCNTs. 5.
Divulgação Web Conferências sobre Arboviroses (SES). Diogo informou que este
ponto foi solicitado por Carina Pacheco, da Superintendência de Educação em Saúde
e dado como informe na CIB de Novembro. Carina Pacheco explicou que o objetivo é
de informar e atualizar os profissionais médicos (as) e enfermeiros (as) do SUS do
Estado do Rio de Janeiro, a Subsecretaria Geral/Superintendência de Educação em
Saúde/SES-RJ, em parceria com a Subsecretaria de Vigilância em
Saúde/Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental/SES-RJ e o
Programa de Telessaúde/UERJ está promovendo 1 (um) ciclo composto por 4
(quatro) web conferências sobre arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes
aegypti: Dengue, Chikungunya e Zika. Carina falou que estas webs conferências são a
atuação imediata e coordenada frente aos casos suspeitos dessas arboviroses,
particularmente na redução da morbimortalidade provocada por estas, bem como a
preparação antecipada da rede assistencial para os diagnósticos diferenciais e para a
detecção precoce de casos suspeitos. Esta proposta requer que os senhores gestores
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municipais incentivem a participação de seus profissionais, médicos (as) e
enfermeiros (as), fazendo indicações para esta importante atividade, uma vez que no
verão, quando temos historicamente grande número de casos de dengue e, agora
também de zika e chikungunya. Carina explicou que esse ciclo de web conferências
poderá ser realizado também, por outras categorias profissionais da área da saúde. As
inscrições são gratuitas e não há limite de número de profissionais a serem inscritos.
Pretendemos dar início a esse ciclo de web conferência no dia 23/11, oferecendo aos
profissionais do SUS uma web por semana, sempre às quartas-feiras, seguindo-se
30/11, 07/12 e 14/12/2016, com início às 14 horas. Para os médicos (as) e enfermeiros
(as) e demais profissionais que concluírem todo o ciclo das web conferências será
oferecida certificação de participação. Carina informou que a proposta é de que estas
webs conferências sejam transformadas em minicursos, para aqueles profissionais que
não puderam acessar a plataforma no dia agendado, a fim de que possam assistir e
também obter certificação de participação. 6. Comunicado SES/AR/SECIRNO
18/2016 sobre Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB (CIR/NO).
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 emails aos membros da CIR. Compõe o comunicado os itens de pauta da Reunião
ordinária da CIB-RJ, de interesse regional. 7. Informes COSEMS. O Sr. D´Stefano
Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, informou sobre o seminário da Fiocruz
que será dia 01 de dezembro. D’Stefano falou sobre a previsão do Estado em relação a
uma epidemia de Chicungunha que pode chegar a 500.000 casos e será maior que
todas as epidemias de Dengue que o Estado já teve notícias, portanto isso nos
preocupa muito, a grande diferença entre a Dengue e a Chicungunha são meses de
enfermidade e com gastos bem maiores do que o da Dengue. Teoricamente a
Chicungunha não matava, já temos relatos de 09 casos no mês de outubro. D’Stefano
falou da grande importância de reforçar sobre a capacitação da Web conferência que
foi exposto pela Sra. Carina Pacheco e da questão do curso da FIOCRUZ que será
realizado no dia 01 de dezembro o dia inteiro, já foi enviado e-mail para todos
explicando sobre o curso. A outra questão é referente à Oficina de Regulação, tivemos
só a primeira à segunda reunião ficou de acontecer agora em novembro só que
COSEMS solicitou e o Estado chegou à conclusão que com a mudança dos prefeitos
vista a esses fatos preferiram dar continuidade a Oficina de Regulação a partir do ano
de 2017, a segunda e terceira etapa. Diogo informou que a próxima CIR acontecerá no
dia 13/12/2016, às 09:00 horas no município de Varre-Sai. Diogo e Carina
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agradeceram a presença de todos e encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, foi
declarada encerrada a plenária às quinze horas. Para constar, eu, Bruno Santos,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste, lavrei a presente Ata.
Porciúncula, dezoito de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

