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Ao vigésimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 dois, contando com a presença dos
seguintes membros; Izabela Matos, Suplente de Nível Central da SES/RJ; Diogo Coimbra,
Secretário Executivo da CIR Noroeste; Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva CIR,
Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Ilcilani Rocha (Gestora); Secretaria Municipal de
Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Karollina Abreu (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde
de Itaperuna: D’Stefano Silva (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé:
Hudson Viana (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Bruno Leal (Suplente);
Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Rodrigo Nogueira (Suplente); Secretaria Municipal
de Saúde de Porciúncula: Higino Lira (Gestor); Secretaria Municipal Secretaria Municipal de
Saúde José de Ubá: Ana Beatriz Ferreira (Gestora). Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai:
Darlenson Lima (Suplente). D’Stefano Silva (COSEMS), Lucinéa Neves (NDAVS NO); Célia Maia
(Coordenadora Saúde Mental da Região Noroeste, SES/RJ). A plenária contou com a presença da
representação da SES e de nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde:
Aperibé, Porciúncula, São José de Ubá e seis suplentes, Bom Jesus do Itabapoana, Itaperuna, Laje do
Muriaé, Miracema, Natividade, Varre-Sai. Ficaram sem representação os municípios de Cardoso
Moreira, Cambuci, Italva, Itaocara e Santo Antônio de Pádua. Izabela se apresentou, desejou boa tarde
a todos e iniciou a reunião. I. Apresentação: 1. Cenário Epidemiológico de Arboviroses, Febre
Amarela e COVID-19. Este ponto foi apresentado por Diogo Coimbra SE/CIR NO, 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. Italva, Itaperuna e
São José de Ubá atingiram três dos quatros ciclos com média acima dos 80%. Os municípios de
Cambuci, Itaocara e Santo Antônio de Pádua tiveram apenas um ciclo atingidos em relação as visitas
domiciliares, e o município de Varre-Sai não atingiu nenhum ciclo. Diogo reforçou a importância em
atingir os indicadores como meta para o PQAVS. Em relação ao Cenário de Arboviroses, a região
apresenta 530 casos de Dengue confirmados laboratorialmente, e seis municípios chamaram atenção
pelo aumento no número de casos: Aperibé: 38 casos, Cambuci: 72 casos, Italva: 44 casos, Itaocara:
77 casos, Itaperuna: 106 casos e Santo Antônio de Pádua: 136 casos. Em relação aos casos de
Chicungunya, a região apresenta 77 casos prováveis, porém 27 casos foram confirmados
laboratorialmente. Aperibé: 1 caso; Bom Jesus do Itabapoana: 2 casos, Cardoso Moreira: 4 casos,
Italva: 2 casos, Itaperuna: 7 casos, Miracema: 1 caso, Santo Antônio de Pádua: 10 casos. Em relação
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aos casos de Zika, o município de Santo Antônio de Pádua apresentou 04 casos prováveis no mês de
janeiro e 01 provável em março, sendo desses cinco casos, 01 foi confirmado. Diogo apresentou uma
planilha de acompanhamento da entrega dos planos de contingência Arboviroses 2020/2022,
atualizado em 18/07/2022, e os municípios de Cambuci, Miracema e Varre-Sai ainda não entregaram
nenhuma versão dos planos. Diogo informou que a partir de setembro/2022 inicia-se o processo de
recepção dos Planos de Contingência biênio 2022/2024, com data limite de entrega até 30 de outubro
de 2022. D’Stefano solicitou que fosse feita uma planilha com os planos que precisam ser entregues e
cobrar aos municípios. Diogo exibiu o panorama COVID-19 na região Noroeste, sendo 73.286 casos,
os números de óbitos são de 1.176 somando os anos de 2020, 2021 e 2020. 2. Planejamento Regional
Integrado. Este ponto foi apresentado por Diogo Coimbra, da SE/CIR NO, que fez uma breve fala
sobre a Agenda da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/ PRI. A Oficina
acontecerá nos dias 02 e 03 de agosto no município de Itaperuna, das 09:00 às 17:00 horas na
UNIREDENTOR, localizada na BR 356, nº25- Presidente Costa e Silva. Diogo falou da finalização
da fase Gob 2, e o início da fase 3 e 4, que são as fases de Análise de Situação de Saúde e identificação
das prioridades sanitárias e Organização dos pontos de atenção da RAS. Explicou que nesta fase terá
foco no diagnóstico específico da linha de cuidado escolhida, que são da Atenção Materno Infantil e
do Câncer de Mama. II. Pactuações: 1. Aprovação da Ata da 6º Reunião Ordinária da CIR de
2022. Izabela relatou que a minuta da Ata não foi disponibilizada aos Gestores anteriormente, por esse
motivo o ponto saiu de pauta e voltará na próxima plenária para pactuação. 2. Projeto de Implantação
de Centro de Convivência, Cultura e Cooperativismo de Natividade. Este ponto foi solicitado por
Marília Serrano, SMS do município, e apresentado por Rodrigo Nogueira suplente da SMS, que relatou
sobre o Projeto do Centro de Convivência, que tem uma parceria com a assistência social do município,
onde irá atender adultos e crianças de todas as faixas etárias. Célia Maia, da área técnica de Saúde
Mental da SES, explicou que esse centro de convivência tem como responsabilidade trabalhar a visão
da saúde e não da doença, trabalhar o processo da equidade. Rodrigo informou que a Área Técnica de
Saúde Mental da SES/RJ já tem ciência e que foi realizado de acordo com a deliberação CIB-RJ
n°6.759 de 17 de março de 2022. Sem objeções, o ponto foi pactuado. 3. Projeto Técnico de
Credenciamento de Centro de Convivência CECO. Este ponto foi solicitado por Vanessa Guterres,
SMS do município de Miracema, e apresentado por Bruno Leal, Suplente da SMS, que explicou sobre
o projeto, que é de ampliar e melhorar o acesso na linha de cuidado da Saúde Mental do município.
Célia Maia qualificou a fala de Bruno, tendo ciência do projeto. Sem objeções, o ponto foi pactuado.
4. Projeto Técnico de Credenciamento para Leitos em Saúde Mental no Hospital Geral em

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL
NOROESTE DO ANO DE 2022
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Miracema. Este ponto foi solicitado por Vanessa Guterres, SMS do município, e apresentado por
Bruno Leal, Suplente da SMS, que descreveu que o hospital do município dispõe de 02 leitos para SM,
que apresentaram um novo projeto para dar continuidade a esses leitos de acordo com a resolução SES.
Célia relatou que a atualização desse projeto foi feita de acordo com a realidade atual do município, já
que era um projeto antigo, esse ponto já vinha sendo debatido nas reuniões do GC de SM. Sem
objeções, o ponto foi pactuado. 5. Projeto de Implantação de Centro de Convivência de Aperibé.
Este ponto foi solicitado e apresentado por Ilcilani Rocha, SMS do município, que relatou que o centro
de convivência será junto com a Saúde Mental do município, onde irão realizar oficinas de reabilitação
e futuramente será um centro de financiamento de renda. Ilcilani agradeceu a apoiadora de SM da SES
na região, Célia Maia, por todo apoio que dá a região Noroeste. Izabela parabenizou a apoiadora e a
região pelas conquistas. Sem objeções, o ponto foi pactuado. III. Informes: 1. Problemas com vagas
disponibilizadas pela Central Estadual de Regulação. Este ponto foi solicitado por Higino Lira,
SMS do município de Porciúncula, que explicou que está com diversos problemas em relação às vagas
disponibilizadas pela Central Estadual de Regulação em hospitais de referência, as quais a Central
Estadual de Regulação regula o paciente para estes nosocômios e a CER solicita que o município entre
em contato com o NIR do Hospital de referência, onde o mesmo informa que não há vaga disponível,
sempre alegando transferências internas. Higino alega que as informações são totalmente divergentes,
o que coloca em risco pacientes regulados, inclusive, identificados pela própria CER, como vaga zero.
Higino relatou que tiveram um episódio onde uma paciente ficou 14 dias esperando uma vaga no
hospital, que haviam leitos disponíveis no sistema, mas não existia de fato, na unidade, com isso, o
município entrou em contato com a Central de Regulação e não obtiveram uma resposta, o que parece
é que existe uma comissão interna no HSJA que faz essa regulação, e não de fato à CER. Higino
explicou que todas as vezes que tentaram regular um paciente, não conseguiram vaga, fazendo com
que essa situação esteja ficando insustentável. D’Stefano disse que a situação realmente está bem
complicada, devido ao extrapolamento de teto, que está muito além do valor de contrato. Segundo
D’Stefano, o HSJA não está recebendo os valores acordados, onde já consta uma dívida de 55 milhões
de reais, e falou que todos os municípios já extrapolaram e muito o seu teto na média complexidade.
D’Stefano relembrou que os procedimentos de vascular não está no rol das cirurgias eletivas, que saiu
a resolução e fizeram o termo de compromisso, mas que ainda não receberam as AIHs, sendo que isso
já tem quase dois meses, e destacou que os procedimentos de cirurgia vascular não entraram nesse
termo. Como encaminhamento desse ponto, Izabela solicitou que fosse revisto as questões: fluxo de
encaminhamento dos pacientes e extrapolamento de teto dos municípios. Foi demandado que o
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município de Itaperuna tente equacionar esse problema da regulação junto com a unidade e a SES.
D’Stefano notificou que haverá uma reunião com os representantes da SAECA para tentar apreciar
essas questões. 2. Solicitação de Remanejamento de PPI. Izabela explicou que este ponto foi uma
solicitação feita pela SMS de Paty do Alferes que está remanejando a sua PPI, retirando do município
de Itaperuna, e encaminhando para seu novo executor o município de Valença. Município
Encaminhador: Paty do Alferes, Tipo de Programação: Neurocirurgia/ Outras Cirurgias, Município
Executor Atual: Itaperuna, Município para realocação de Recurso a ser executor: Valença, Valor
Médio: R$ 5.169,12 / Cota Financeira: R$ 357,20. Programação: Neurocirurgia/ Tratamento
Endoneuroascular, Município Executor Atual: Itaperuna, Município para realocação de Recurso a ser
executor: Valença, Valor Médio: R$ 21.984,50 / Cota Financeira: R$ 5.999,82. 3. 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 explicou sobre o
processo seletivo do Saúde com Agente, que se destina a Agentes Comunitários de Saúde e a Agentes
de Combate às Endemias, que são trabalhadores ativos do SUS, que exerçam atividade profissional
nos municípios que aderiram ao Programa Saúde com Agente do Ministério da Saúde, e que até o
momento nenhum município da região Noroeste se inscreveu. D’Stefano informou que foi acertado
com o HSJA a habilitação dos leitos GAR e laqueadura e falou sobre o painel de gestor do SUS. 4.
Comunicado AR/SECIRNO sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ.
Foi apresentada a agenda de reuniões do mês de julho para ciência dos gestores. Grupo de Trabalho
de Saúde Mental, 13/07 às 10h via Aplicativo Zoom, Reunião do GC Rede Cegonha 19/07 às 10h via
Aplicativo Zoom, Reunião da Câmara Técnica da CIR Noroeste 21/07 às 10h via Aplicativo Zoom,
Reunião do Grupo de Trabalho da Vigilância em Saúde 27/07 às 13h30min via Aplicativo Zoom,
Reunião do GT de Atenção Básica 28/07 às13h30min via Aplicativo Zoom. Izabela agradeceu a
presença de todos e encerrou a plenária. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária
às dezesseis horas. Para constar, eu, Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR
Noroeste, lavrei a presente Ata. Itaperuna, vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois.

