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Ao vigésimo quarto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, 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 dois, contando com a presença dos
seguintes membros; Monique Fazzi, Titular de Nível Central da SES/RJ; Izabela Mattos, Suplente
de Nível Central da SES/RJ; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR; Cátia Regina
Rocha, Assistente da Secretaria Executiva CIR Noroeste, Secretaria Municipal de Saúde de
Aperibé: Ilcilani Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Genaldo Dantas
(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Adriana Levone (Gestora); Secretaria
Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Hudson Viana (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Miracema: Vanessa Guterres (Gestora); Bruno Leal (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Santo Antônio de Pádua: Ludmila Barros (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde José de
Ubá: Ana Beatriz Ferreira (Gestora). D’Stefano Silva (COSEMS), Lucinéa Neves e Itaeci Ruas
(NDAVS NO). A plenária contou com a presença da representação da SES e de sete Secretarias
Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde: Aperibé, Itaocara, Itaperuna, Miracema, São
José de Ubá e dois suplentes, Laje do Muriaé e Sto. Antônio de Pádua. Ficaram sem representação os
municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Cardoso Moreira, Cambuci, Italva, Natividade, Porciúncula
e Varre-Sai. Izabela Matos se apresentou, desejou um bom dia e iniciou a reunião. I. Apresentação:
1. Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre Amarela e COVID-19. Este ponto foi
apresentado por Lucinéa Neves, do NDAVS Noroeste, que destacou o indicador de cobertura de visitas
domiciliares da região Noroeste, tendo como meta 04 ciclos com o mínimo de 80% de imóveis
visitados. Os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e Itaperuna atingiram três dos quatros ciclos
com média acima dos 80%. Os municípios de Santo Antônio de Pádua e Varre-Sai não tiveram nenhum
ciclo atingido em relação as visitas domiciliares. Lucinéa reforçou a importância em atingir os
indicadores como meta para o PQAVS. Em relação ao Cenário de Arboviroses, a região apresenta 470
casos de Dengue confirmados laboratorialmente, e seis municípios chamaram atenção pelo aumento
no número de casos: Aperibé: 38 casos, Cambuci: 71 casos, Italva: 37 casos, Itaocara: 76 casos
Itaperuna: 68 casos e Santo Antônio de Pádua: 139 casos. Em relação aos casos de Chicungunya, a
região apresenta 72 casos prováveis, porém 25 casos foram confirmados laboratorialmente. Aperibé:
1 caso; Bom Jesus do Itabapoana: 1 caso, Cardoso Moreira: 4 casos, Italva: 2 casos, Itaperuna: 6 casos
Miracema: 1 caso, Santo Antônio de Pádua: 10 casos. Em relação aos casos de Zika a região possui
dois municípios: Santo Antônio de Pádua, 04 casos prováveis no mês de janeiro e 01 provável em
março desses cinco casos 01 foi confirmado, e no município de Italva 02 casos prováveis no mês de
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maio e zero confirmado. Lucinéa falou da mudança em relação ao mapa de distribuição regional, e
apresentou o novo panorama COVID-19, com a média de atendimento por síndrome gripal semanal
sendo 261 atendimentos pediátricos, 307 adultos em um total de 568 atendimentos, um aumento de
16% em números de atendimento em relação a última semana anterior. A taxa de positividade está em
28% e as solicitações de leitos está na média diária de 13 para UTI e 14 para enfermaria. Lucinéa
apontou os números de casos confirmados de COVID-19 na região Noroeste, sendo 69.662 casos, os
números de óbitos são de 1.164 somando os anos de 2020 e 2021, explicou sobre que a Monkeypox,
doença conhecida popularmente como varíola dos macacos, que está avançando no Rio de Janeiro e
até o dia 19 de junho, foram notificados 15 casos. As principais formas de transmissão de Monkeypox
são por contato próximo, íntimo, com uma pessoa infectada e portadora de lesões de pele, além de
objetos contaminados. 2. Planejamento Regional Integrado. Este ponto foi apresentado por Izabela
Mattos, que fez um breve resumo sobre a finalização da fase Gob 2. Considerando a continuidade das
atividades previstas, Izabela explicou que será iniciada a fase 3 e 4, que são as fases de Análise de
Situação de Saúde e identificação das prioridades sanitárias, como a organização dos pontos de atenção
da RAS. Nesta fase será focado o diagnóstico específico da linha de cuidado escolhida, e no Estado do
Rio de Janeiro, será trabalhada a Atenção Materno Infantil e Câncer de Mama. Ficou definido na
reunião do GCE do PROADI, o adiamento da oficina presencial das regiões Norte e Noroeste que
aconteceria nos dias 28 e 29 de junho no município de Itaperuna, e aproveitando a data marcada, será
realizada uma oficina virtual no dia 28 para região noroeste como preparação para oficina presencial.
3. Informe de PPI e atualização de saldo, referente aos meses de janeiro e fevereiro. Este ponto
foi solicitado por Adriana Levone, SMS de Itaperuna, através do Ofício 185/2022, e apresentado por
D’Stefano Silva. Foi feita uma explicação sobre o extrapolamento de teto de alguns municípios da
região em relação a cota financeira hospitalar de alta e média complexidade. Alguns municípios
ultrapassaram muito a sua cota financeira, como por exemplo, os municípios de Natividade,
Porciúncula e Varre-Sai. A SES criou uma proposta de extrateto no valor de quinhentos mil para a
região, destacando que esse valor não é para Itaperuna, e que, para receber esse valor, os municípios
precisam montar um projeto de média complexidade ambulatorial e hospitalar, provando que houve
esse extrateto com a documentação necessária, se não apresentar o município não recebe. Pelo
acompanhamento da SAECA, a maioria não tem enviado o extrato, e os que fizeram são Itaperuna e
Bom Jesus do Itabapoana. Foi feita uma análise e estão tendo um extrateto de setecentos mil por mês,
considerando a alta complexidade, porém na resolução, a alta complexidade não entrou. Foi explicado
que Itaperuna irá zerar janeiro a maio, e não terá no faturamento de junho a reapresentação, e como o
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faturamento está ultrapassando o teto de Itaperuna, irão fazer o bloqueio das contas para ajustar ao
valor do contrato. Adriana Levone explicou que o município tem um grande déficit no orçamento, tem
a UPA, que é regional, e que na data de hoje, receberam quinhentos mil do M.S. e quatrocentos mil do
Governo do Estado do RJ, destacando que o custeio da UPA gira em torno de um milhão e quinhentos
mil, e lembrou que é preciso que a região se una para solicitar ao estado um cofinanciamento maior.
Adriana Levone destaca que Itaperuna por ser um município pólo está carregando todas as dívidas dos
outros municípios, e a situação está ficando crítica, informando que não sabe como irão manter esse
custeio mensal dos procedimentos que são realizados no município. II. Pactuações: 1. Aprovação da
Ata da 5º Reunião Ordinária da CIR de 2022. Izabela relatou 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 2022. Não havendo objeções a Ata foi pactuada. 2. Indicação
de 02 (dois) representantes farmacêuticos (Titular e Suplente), para compor nova Comissão
Estadual de Assistência Farmacêutica na SES-RJ. Este ponto foi solicitado pela SUPSAFIE,
através o processo SEI-080001/010439/2022 e apresentado por Bruno Santos, Assistente da SE CIR
NO, que expôs a necessidade de pactuar o nome de 02 (dois) representantes farmacêuticos (Titular e
Suplente), de cada região, para compor nova Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica na SESRJ. Bruno esclareceu que na reunião da CT, o representante do município de Miracema indicou para
ser o titular o nome do farmacêutico do município Srº. Daniel Ribeiro Simão, e o representante do
município de Varre-Sai indicou como suplente o Srº. Thiago Nunes Bom, não havendo objeções os
representantes foram pactuados. 3. Inclusão de Pauta: Pactua o Projeto de Credenciamento de
Leitos de Retaguarda em Saúde Mental. Este ponto foi solicitado por Ilcilani Rocha, SMS de
Aperibé que apresentou a necessidade de a rede psicossocial do município ser ampliada visando a
integralidade da atenção. Não havendo objeções o ponto foi pactuado. III. Informes: 1. Solicitação
de Remanejamento de PPI. Izabela expôs que este ponto foi solicitado pela SMS de Miguel Pereira
que está remanejando a sua PPI, retirando do município de Itaperuna, e encaminhando para seu novo
executor que será o próprio município. Município Encaminhador: Miguel Pereira, Tipo de
Programação: Diagnóstico em Angioplastia, Município Executor Atual: Itaperuna, Município para
realocação de Recurso a ser executor: Miguel Pereira, Valor Financeiro: R$ 1.73. 2. Cirurgias
Eletivas e Cardiologia. Este ponto foi solicitado e apresentado por D’Stefano Silva, que explicou as
questões das cirurgias eletivas e de cardiologia. Explicou que fizeram uma solicitação para que os
municípios encaminhassem a sua fila de espera. Foi assinado o termo de compromisso com a
capacidade instalada do HSJA por mês para realizar as cirurgias descritas na resolução, a planilha com
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as cirurgias foi encaminhada para o grupo da CIR. D’Stefano lembrou que foi solicitado para que
fosse feito uma análise da necessidade dos procedimentos e posteriormente enviar por e-mail para o
núcleo de controle e avaliação de Itaperuna, mas até o momento, apenas dois municípios
encaminharam. Já foi enviado o termo de compromisso para SES, e estão aguardando a liberação do
recurso conforme resolução, falou que a SES irá repassar 30% do valor retroativo a fevereiro e
numeração de AIH especial. D’Stefano explicou que fizeram uma reunião com HSJA para o
fechamento desse fluxo e o hospital se comprometeu em fazer a primeira consulta e a realização dos
exames, os municípios deverão localizar esse usuário e informar se já foi realizado o procedimento,
caso não tenha sido realizado irá se iniciar a chamada. 3. Inclusão de Pauta: Solicitação de aumento
de Teto MAC. Este ponto foi solicitado por Ilcilani Rocha, SMS de Aperibé que apresentou a
necessidade do aumento de teto considerando que o teto MAC o município é de R$ 83.122,84 e que
houve um aumento expressivo na produção, por isso solicitamos uma revisão dos valores, visto que o
município mesmo diante da crise financeira enfrentada com diminuição dos valores recebidos vem
arcando com a complementação dos valores para o pleno atendimento dos usuários nas unidades de
saúde, se possível alcançando o valor mensal de R$ 160.000,00. 4. Inclusão de Pauta: Demanda
reprimida de Ortopedia no INTO. Este ponto foi solicitado por Ana Beatriz Ferreira, SMS de São
Jose de Ubá que expôs a dificuldade do município em conseguir vaga no INTO, e que estão com uma
grande demanda de usuários no munícipio e não estão conseguindo fazer essa marcação. Izabela
solicitou que fosse feito um oficio para SES onde o mesmo será tramitado até o setor competente para
que possa ser sanada essa solicitação. 5. Informes COSEMS. Este ponto é exposto pelo Sr. D´Stefano
Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ, que inteirou a todos que as portarias publicadas foram
enviadas por e-mail. D’Stefano falou que a Cardiologia do HSJA teve uma resolução de
complementação no valor de R$ 349.506,05 para OPM utilizadas nas cirurgias cardíacas, e que estão
fazendo o termo aditivo dos dois prestadores filantrópicos de Itaperuna que são HSJA e o Hospital
Santo Antônio dos Pobres. Foi fechado com o HSJA a habilitação dos leitos GAR para Gestação de
alto risco, com isso pode-se dar continuidade no plano da rede cegonha. Foi informado pela área
técnica da SES que haverá alterações na portaria da rede cegonha, e uma delas foi a instituição da
RAMI (rede de atenção materno infantil) que irá excluir alguns dispositivos da rede e um deles está
dentro da GAR, com a extinção da GAR tipo I, também não deverá existir o centro de parto normal,
então é preciso aguardar para sabermos como irá funcionar a rede cegonha a partir dessa nova portaria.
O outro ponto é o QUALISUS CARDIO, na qual aumenta o valor do serviço hospitalar na alta
complexidade, porém houve uma redução no valor da OPM. D´Stefano Silva explicou que estão no
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processo de conclusão de termo aditivo que vai até o dia 30 de junho. Foi realizado no COSEMS uma
oficina junto com o CONASEMS falando sobre as melhorias do painel de gestor do SUS, essa
apresentação será feita na próxima CIR. Izabela parabenizou o município de Itaperuna pela conquista
junto ao HSJA na referência do GAR.6. Comunicado AR/SECIRNO sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ. Foi apresentada a agenda de reuniões do mês de maio para
ciência dos gestores. Grupo de Trabalho de Saúde Mental, 06/06 às 10h via Aplicativo Zoom, Reunião
do GC Rede Cegonha 14/06 às 10h via Aplicativo Zoom, Reunião da Câmara Técnica da CIR Noroeste
15/06 às 10h via Aplicativo Zoom, Reunião do Grupo de Trabalho da Vigilância em Saúde 23/06 às
13h30min via Aplicativo Zoom, Reunião do GT de Atenção Básica 24/06 às13h30min via Aplicativo
Zoom. Izabela comunicou a todos que a próxima plenária será no período da tarde e 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 quatro de junho de dois mil e vinte e dois.

