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Ao primeiro dia do mês de Março do ano de dois mil e doze, às quatorze horas, no município
de Itaperuna, foi realizada a segunda reunião de dois mil e doze da Comissão Intergestores
Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes membros: Dr. Miguel Lessa,
Representante Central SES, Polyanna Mendes, Coordenadora Regional Noroeste, Diogo
Alves Coimbra, Secretário Executivo desta Comissão; Secretaria Municipal de Aperibé:
Niuton Borges (Gestor) e Fidélis Mercador Júnior (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Bom Jesus do Itabapoana: Francisco de Assis Oliveira Neto (Gestor) e Eloísa Almeida
(suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Lucinéa Nogueira Neves
(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Andrea Darla (Suplente); Secretaria
Municipal de Saúde de Itaocara: Maria Cleuza Araújo Santana (Gestor) e Janaína Leite
(Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna: Selismar Cuco (Gestor); Secretaria
Municipal de Saúde de Laje do Muriaé: Gustavo Pinho (suplente); Secretaria Municipal de
Saúde de Miracema: Marcellino Tostes (Gestor) e Elina Paula (Suplente); Secretaria Municipal
de Saúde de Natividade: Marília Serrano (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
Porciúncula: José das Graças Monteiro (Gestor) e D' Stefano M. de L. e Silva (Representante
da Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Ludmila
Barros (representante da Câmara Técnica); Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá:
Edson Gomes Vieira (Gestor). Portanto, compareceram 8 membros titulares, 3 membros
suplentes, e o representante da Câmara Técnica de Santo Antônio de Pádua. Não
compareceram os representantes dos municípios de Cambuci e Varre-Sai. Desta forma, houve
quórum de 11 municípios. A reunião teve início com as boas vindas e o agradecimento pela
receptividade de Itaperuna. I. Informes: 1. Calendário: foi informado o calendário de Março. 2.
Pauta CIR Abril: o Dr. Sérgio Voronoff estará presente na reunião da CIR de Abril para discutir
sobre a Rede de Saúde Auditiva, Rede de Cardiologia e Rede de Oftalmologia. 3. Adesão
PMAQ – AB: no artigo 4, parágrafo 2º da Portaria 1654/2011, diz-se que a adesão ao PMAQ
deve ser aprovada no Conselho Municipal de Saúde e na Comissão Intergestores Regional.
Polyanna informou que os documentos devem ser carregados eletronicamente no sistema do
PMAQ para que comprovem que o município informou sua adesão aos órgãos acima
mencionados, e que isso será condição para a solicitação do processo de avaliação externa, a
ser realizada na fase 4 do PMAQ. 4. SISPPI: D'Stefano, da Câmara Técnica de Porciúncula,
informou que umas das dúvidas com relação a PPI é saber qual a quantidade de solicitações
que cada município tem, e se essa quantidade é anual ou mensal. O mesmo disse ter
conversado com os técnicos da Saeca, onde foi informado que o recurso é a quantidade que
consta no SISPPI é anual. Janaína, suplente do município de Itaocara, pediu a palavra a disse
que criou uma regra de três para que fosse possível descobrir quanto cada município possui de
programação física e financeira no sistema. Polyanna informou que enviará para todos a regra
de três feito por Janaína. Polyanna lembrou a todos sobre as reuniões, no Rio de Janeiro, que
os secretários terão na SAECA para o monitoramento e a avaliação da PPI e expôs a data e a
hora agendada para cada município, conforme informado na CIB. Polyanna informou que as
dúvidas devem ser sanadas nos encontros agendados na SAECA. II. Expediente: 1.
Congresso Rede Unida: a inscrição do congresso, que acontecerá em Maio/2012, será
custeada pela Secretaria de Estado de Saúde. O transporte, alimentação e hospedagem será
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custeado por cada Secretaria Municipal de Saúde da qual o profissional indicado pertence. O
Secretário Municipal de Saúde tem autonomia para escolher o profissional que será indicado
para representar o município no congresso. Foi sugerido que fosse indicado, para participar do
congresso, o profissional que é membro da Comissão de Integração Ensino Saúde (CIES) da
região Noroeste. Foi pactuado que no caso do Município não indicar nenhum profissional, as
vagas que não forem ocupadas poderão ser remanejadas para outro município na região. Foi
proposto que todos os municípios terão uma vaga e que Itaperuna terá duas vagas no
congresso. A proposta foi pactuada. 2. PMAQ-AB: foi aprovada a adesão ao Programa
Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) do município
de Itaperuna. 3. Representante Regional do COSEMS/RJ na Comissão Intergestores
Bipartite (CIB/RJ): foi aprovado que o Representante Regional do COSEMS/RJ na Comissão
Intergestores Bipartite (CIB/RJ), será: Titular: José das Graças Monterio, Secretário Municipal
de Saúde de Porciúncula; e seu suplente: Maria Cleuza Araújo Santana, Secretária Municipal
de Saúde de Itaocara. 4. Conta Banco Bradesco: o Estado solicitou que todos os municípios
abrissem contas no Banco Bradesco para o depósito dos recursos. Considerando a Lei
8.666/1993 de Licitações e contratos públicos a Contabilidade e a Assessoria Jurídica de alguns
municípios estão questionando o pedido da SES para abrir conta no Banco Bradesco, como
Itaperuna e Itaocara, e pediram este ponto na pauta. Janaína, suplente do município de
Itaocara, informou que seu município conversou com o município de Itaperuna, onde chegaram
à conclusão que a orientação é confusa. Janaína relatou que para que os municípios possam
abrir conta no Bradesco, ou em qualquer outro banco não oficial, deveria ocorrer uma licitação
das movimentações financeiras dos municípios e considerando a lei de licitações, os municípios
não podem abrir conta no Bradesco, nem fazer nenhuma movimentação financeira no mesmo.
Janaína relatou que considerando o Decreto 7.507/2011 da presidente Dilma, que solicita que
todas as movimentações financeiras de recursos federais sejam feitos em banco oficial (Banco
do Brasil ou Caixa Econômica) os municípios estão seguindo as orientações do decreto e estão,
em sua maioria, usando somente os 2 bancos oficiais para todas as suas movimentações
financeiras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Diante disso, se os municípios abrirem conta
no Banco Bradesco para receber os recursos do estado eles estarão em desacordo com as
legislações vigentes. Diante disso, os municípios solicitaram que a SES/RJ informasse se eles
podem manter a conta já existente, anteriormente, nos Bancos Oficiais para receber os
recursos estaduais. Desta forma a CIR irá encaminhar a dúvida a SES/RJ através de uma CI. 5.
PPI: A partir da nova PPI, a região Noroeste tem se organizado para melhorar o fluxo e o
encaminhamento de pacientes entre os municípios. Na CT e na CIR apareceu reclamações de
que as SMS tem enviado os pacientes para as outras SMS e para as unidades de saúde com o
formulários de solicitação de procedimentos, exames e internações preenchido
inadequadamente e na maioria das vezes sem o carimbo e assinatura do médico solicitante.
Devido a esse problema, foi pedido que todas as SMS preenchessem o formulário
corretamente, de acordo com as regras do Ministério da saúde, e que a unidade executante
poderia devolver o paciente a SMS de origem sem que o exame/procedimento fosse realizado
quando o formulário não estiver devidamente preenchido, nos casos de eletiva e exames
agendados. Foi questionado a legalidade desta devolução, e perguntado se há portarias do
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Ministério da Saúde para respaldar essa decisão. Foi elaborado o texto da deliberação, mas a
CIR gostaria que a área técnica responsável orientasse, antes da ser pactuado, para que não
fosse cometido nenhum equívoco. Foi pactuado que a CIR irá encaminhar o texto sugerido para
a deliberação para avaliação e orientação da área técnica da SES. 6. Repactuação do
Recurso do PlanejaSUS 2009/2010: Polyanna lembrou aos presentes que, em dois mil e nove,
quando ainda não havia a CIR, ou CGR, foi decidido que este recurso seria depositado no
município de Itaperuna. Devido a problemas o recurso não foi passado para nenhuma região.
Com isso a Secretaria Estadual de Saúde solicitou que a região decidisse onde será depositado
o recurso. Foi proposto que o recurso regional do PlanejaSUS 2009/2010 no valor de quarenta
mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos fosse repassado para
Natividade. A proposta foi pactuada. Foi informado que de acordo com a portaria dois mil
trezentos e vinte e sete do ano de dois mil e nove, os recursos são destinados a despesas de
custeio, tais como treinamentos, capacitações, seminários e/ou reuniões técnico-operacionais,
contratação de serviços, produção de materiais técnicos, instrucionais e de divulgação, entre
outros desta natureza. 7. Avaliação dos serviços na região: Polyanna informou que em
Dezembro de 2011, foram feitas avaliações dos serviços na região, e que na última reunião da
Câmara Técnica surgiram reclamações. O Secretário Municipal de Saúde de Porciúncula
relatou que, de acordo com o SISPPI, possui pactuado 06 procedimentos de Colonoscopia, ao
ano, para serem executados em Itaperuna no Hospital São José do Avaí e que foram
agendados 3 pacientes: Eunice das Neves Ferreira para o dia 1 de Março com a autorização
862, da SMS de Itaperuna; Ana Paula da Silva para o dia 5 de Março com a autorização 859,
da SMS de Itaperuna; e Maria Oneida Braga D. Lopes para o dia 6 de Março com a autorização
860, da SMS de Itaperuna. Quando a SMS de Porciúncula foi confirmar o exame, por telefone,
foi informada, pelo Hospital São José do Avaí que não executa este procedimento pelo SUS e
que só iria realizar o exame com o pagamento de uma taxa de quatrocentos e cinquenta reais.
O Secretário de Porciúncula decidiu pagar por este procedimento, pois a paciente já estava em
preparo para o exame e era um caso urgente. O Secretário Municipal de Saúde de Porciúncula
entregou a cópia da autorização do procedimento pela SMS de Itaperuna, documentos da
paciente e o cheque no valor de R$ 450,00 em nome da Conferência São José do Avaí. O
Secretário Municipal de Saúde de Porciúncula relatou que o Hospital São José do Avaí
informou a Porciúncula que só irá realizar o outros dois exames agendados se for pago o valor
de R$ 450,00. O Secretário de Porciúncula informou que da mesma forma que aconteceu com
este paciente pode estar acontecendo com outros pacientes. Todos os presentes solicitaram
que fosse enviado este relato a SES/RJ para ciência da situação. Eloísa, da Secretaria
Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana reclamou da marcação de exames e cirurgias
na cidade de Campos, onde é referenciada para a Rede de Oftalmologia. Eloísa disse que
agendam exames e cirurgias em dias e horários alternados, dificultando o envio de pacientes à
Campos. Eloísa informou ainda que, assim que é realizada a cirurgia no paciente,
imediatamente o mesmo é dispensado e encaminhado imediatamente para voltar para sua
residência, sem nem mesmo aguardar para um repouso caso tenha alguma complicação no
imediato pós cirúrgico. Foi solicitado que a CIR encaminhe um e-mail ao Dr. Sérgio Voronoff
para que ele tome ciência da situação e para que ele intervenha para que Campos veja a
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possibilidade de agendar pelo menos três pacientes no mesmo dia para a parte da manha ou
somente para a parte da tarde para assim facilitar o encaminhamento dos pacientes. Todos
concordaram com o envio desta reclamação. O Secretário Municipal de Saúde de Aperibé
relatou que o Hospital São José do Avaí tem devolvido os pacientes de oncologia para a
Secretaria de Saúde de Aperibé quando os mesmos precisam realizar tomografia. De acordo
com o Secretário, quando isso acontece a Secretaria de Saúde de Aperibé entra em contato
com o Hospital São José do Avaí e informa que como a unidade é um UNACON, é a própria
quem tem que arcar com estes exames. Somente com este contato é que a unidade realiza os
exames. De acordo com Aperibé, outra situação, que tem acontecido com frequência, é o
exemplo que aconteceu com um paciente de oncologia no dia 28 de Fevereiro de 2012. Neste
dia, este paciente veio até a unidade se consultar na oncologia e foi pedido vários exames para
o mesmo. O paciente retornou para Aperibé sem agendar nenhum exame. Como a técnica da
SMS, Ilcilani Rocha lourenço viria a Itaperuna para reunião da CT da CIR, ela decidiu ir a
unidade no dia 29 de Fevereiro de 2012, quando chegou na unidade, a funcionária da SMS de
Aperibé não se apresentou como tal, apenas disse que queria agendar os exames e foi
informada, pela funcionária da unidade, Monica, que só havia vaga para Abril, mas se ela
quisesse adiantar a realização dos exames era só pagar uma taxa de cinquenta reais que,
pagando esta taxa, havia como agilizar a realização dos exames. A funcionária de Aperibé,
informou a unidade que o pedido do exame estava autorizado pela SMS de Itaperuna e com o
carimbo: oncologia urgente. A funcionária Monica disse que mesmo assim só poderia adiantar o
exame se pagassem a taxa de cinquenta reais. Foi então que a Ilcilani se apresentou como
funcionária da Secretaria de Saúde de Aperibé e questionou sobre o pagamento da taxa de
cinquenta reais. Segundo o Secretário, neste momento a funcionária da unidade, Monica,
mudou de postura, e disse que tinha uma vaga para o dia 22 de Março e que não precisava
pagar nenhuma taxa. O Secretário de Aperibé informou que da mesma forma que aconteceu
com este paciente pode estar acontecendo com outros pacientes. Todos os presentes
solicitaram que fosse enviado este relato a SES/RJ para ciência da situação. 8.
Encaminhamentos do Comitê Gestor da Rede de Atenção às Urgências e emergências da
Região Noroeste: Polyanna relatou o que foi discutido no Comitê: o Hospital São José do
Avahy, através do seu representante, o Dr. Luis Guilherme, expôs que pacientes de ortopedia
estão sendo enviados para a emergência do hospital para serem imobilizados, sendo que na
verdade estes pacientes deveriam ser encaminhados para uma referência de ambulatório de
ortopedia e que muitos pacientes da UPA também estão sendo encaminhados da mesma
forma. Polyanna disse ainda que como a UPA não possui esse tipo de atendimento, é
necessário que Itaperuna organize o fluxo desses pacientes e que foi relatado que estes
pacientes são apenas de Itaperuna, porque outros municípios não ia mandar um paciente em
Itaperuna só para imobilizar um braço. Polyanna disse tratar de uma questão específica de
Itaperuna, mas nada impede que um paciente de Porciúncula esteja aqui, caia e quebre um
braço. O Secretário de Saúde de Itaperuna disse que vai analisar o problema. Polyanna
informou outro ponto discutido no Comitê, fluxo inverso de pacientes, o paciente está internado
nos hospitais da região e esses hospitais estão enviando paciente para a UPA. Foi relatado, no
Comitê, que Varre-Sai, Natividade, Porciúncula e Laje do Muriaé estão fazendo este fluxo
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inverso e que como estes pacientes não conseguem vaga no Hospital São José do Avahy, os
hospitais acham que mandando esses pacientes para a UPA, eles consigam vaga com mais
facilidade, mas isto é um grande equívoco, pois a UPA não é referência para nenhuma unidade
hospitalar. Foi proposto que estes pontos fossem discutidos na Câmara Técnica. 9. Rede de
Atenção Psicosocial: a área técnica de Saúde Mental da SES fez uma apresentação sobre a
rede de Atenção Psicosocial e suas portarias e apresentou propostas de pactuação para a
região. A região não aprovou todas as propostas apresentadas e solicitou que fosse rediscutido
na Câmara Técnica. 10. Aprovação da Ata de Janeiro de 2012: A ata foi aprovada.
Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às dezessete horas e trinta
minutos. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a presente ata.
Itaperuna, um de março do ano de dois mil e doze.

