GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL

ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2013
1 Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, às nove horas e
2 trinta minutos, em Itaperuna/RJ, foi realizada a primeira reunião ordinária do ano de
3 dois mil e treze da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a
4 presença dos seguintes membros: Carina Pacheco, Representante Central SES/RJ;
5 Polyanna Mendes, Coordenadora Regional Noroeste; Diogo Alves Coimbra,
6 Secretário Executivo desta Comissão; Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé:
7 Ricardo de Ornellas Daibes (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do
8 Itabapoana: Norka Bárbara Medoza Nuss (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de
9 Cambuci: Vinícius de Melo Fonseca (Gestor) e Thiago Defanti Werneck Cunha
10 (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Jean Piérre Andraus
11 Miranda (Gestor) e Camila Louvain Gaudard (Suplente); Secretaria Municipal de
12 Saúde de Italva: Jorge Luiz Padersene (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de
13 Itaocara: Janaína Leite (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaperuna:
14 Sérgio Araújo Nunes (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Laje do Muriaé:
15 Joaquim Francisco de Souza (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Miracema:
16 Alexandre Barbosa Machado (Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula:
17 Izaura Amélia Amado Magalhães (Gestor) e D’Stefano Marcondes (Câmara Técnica);
18 Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá: Victor César Jorge Pavan (Gestor),
19 Anderson Godinho (Suplente) e Nathália Ribeiro (Câmara Técnica). Estava presente
20 como convidado o apoiador do COSEMS/RJ na região Noroeste, Francisco Bohrer. A
21 Plenária contou com a presença da representação da SES e de onze Secretarias
22 Municipais de Saúde, sendo nove Secretários de Saúde (Aperibé, Bom Jesus do
23 Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Itaperuna, Laje do Muriaé, Miracema,
24 Porciúncula e São José de Ubá) e dois Suplentes (Italva e Itaocara). Ficaram sem
25 representação a Secretaria Municipal de Saúde de Natividade, de Santo Antônio de
26 Pádua e de Varre-Sai. Carina deu início a reunião, agradeceu a presença de todos, se
27 apresentou e apresentou Polyanna como Coordenadora Regional, e Diogo como
28 Secretário Executivo. Todos os presentes se apresentaram. I. Apresentação: 1.
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29 Apoiador regional do COSEMS/RJ: Francisco José Martins Bohrer fez a
30 apresentação do projeto de apoiadores regionais do COSEMS/RJ e sobre a instituição
31 do COSEMS/RJ. 2. Representação da SES/RJ na CIR Noroeste: Polyanna informou
32 os nomes das novas representantes da Secretaria Estadual de Saúde na CIR Noroeste,
33 que tem como titular Carina Pacheco e como suplente Mônica Guedes. Foi divulgado
34 os contatos de e-mails e telefones das mesmas. 3. CIR Noroeste: Polyanna fez uma
35 breve apresentação sobre a Regionalização, o Comando único, Região de saúde, e CIR.
36 Carina explicou que a CIR é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos
37 administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Polyanna fez
38 uma breve apresentação sobre as presença nas reuniões da Câmara Técnica e nas
39 reuniões da CIR referente ao ano de 2012. Polyanna informou que as reuniões da
40 Câmara Técnica e da CIR são reuniões fechadas, em que só podem participar
41 representantes indicados oficialmente pelo Secretário Municipal de Saúde de cada
42 município ou convidados aprovados previamente. Polyanna explicou o funcionamento
43 da reunião da Câmara Técnica. Carina falou da importância da indicação do suplente,
44 para que a pessoa indicada seja capaz de decidir e tomar decisões em nome daquele
45 secretário, não deixando assuntos pendentes para as próximas reuniões. Polyanna
46 informou a agenda de reuniões e solicitou que todos se organizem com as datas e os
47 horários. Polyanna falou brevemente sobre os Grupos de Trabalhos existentes
48 atualmente na região. II. Pactuação: 1. Mudança de referência de densitometria
49 óssea de Cambuci: Cambuci solicitou que dezoito densitometrias óssea alocadas
50 anualmente em Campos sejam referenciadas para Bom Jesus do Itabapoana. Cambuci
51 informou que já possui dezoito densitometrias óssea alocadas em Bom Jesus do
52 Itabapoana, sendo assim, Cambuci solicita que cem por cento de suas referências de
53 densitometrias óssea fiquem alocadas em Bom Jesus do Itabapoana. Cambuci relatou
54 que é muito bem atendido em Bom Jesus do Itabapoana e que o município de Campos
55 não tem realizado estes procedimentos. Polyanna perguntou à Secretária Municipal de
56 Saúde de Bom Jesus, Norka Bárbara Medoza Nuss, se a mesma estava de acordo.
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57 Norka disse que estava de acordo e assinou o de acordo no Ofício da SMS de Cambuci
58 nº 22/2013. A mudança de referência foi pactuada. 2. Prestação de contas da PPI
59 executada em Itaocara e em Bom Jesus: Foi entregue, aos municípios que Itaocara é
60 referência, a prestação de contas da PPI executada em Itaocara, referente ao período de
61 Abril à Dezembro de 2012. Também foi entregue aos municípios que Bom Jesus do
62 Itabapoana é referência, a prestação de contas da PPI executada em Bom Jesus do
63 Itabapoana, referente ao ano de 2012. A prestação de contas foi pactuada. Carina disse
64 que seria importante que todos os municípios, referência na PPI, pudessem fazer como
65 Itaocara e como Bom Jesus do Itabapoana, pois demonstra transparência do recurso
66 alocado do município de referência e transparência na PPI. 3. Representantes da
67 região Noroeste no Grupo de Trabalho (GT) de Serviço de Verificação de Óbito
68 (SVO) da região Noroeste/Norte: Polyanna explicou do que se trata o GT de SVO e
69 que estavam como representantes da região Noroeste: Polyanna Mendes e D’Stefano
70 Silva (representante de Porciúncula na Câmara Técnica da CIR e representante da
71 região Noroeste na CT da CIB). A região decidiu que Polyanna Mendes e D’Stefano
72 Silva continuarão como representantes da região, em 2013, no GT de SVO da região
73 Norte/Noroeste. 4. Tratamentos Fora do Domicílio (TFD): Polyanna informou que
74 esse item foi pedido pelo Secretário de Itaperuna, e que o assunto foi discutido na
75 Câmara Técnica. Doutor Sérgio, Secretário de Itaperuna, disse que o tema precisa ser
76 aprofundado na região e que a legislação e as resoluções deste assunto são muito
77 complexas o que dificulta e inviabiliza a execução destes procedimentos. Doutor Sérgio
78 disse também que a região Noroeste, por ser a mais distante da capital do Estado,
79 deveria ser a região que mais utiliza este tipo de tratamento, mas que, infelizmente, não
80 há capacidade técnica, nos municípios, para apresentar e faturar os procedimentos de
81 TFD. Polyanna disse que a Câmara Técnica chegou à conclusão de que, na região, não
82 existe técnicos que dominam esse assunto, que cada técnico sabe de uma informação
83 diferente e que seria mais adequado solicitar à SAECA/SES/RJ uma capacitação de
84 TFD para a região Noroeste pois os municípios não estão fazendo uso deste recurso e
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85 não estão apresentando e/ou faturando os procedimentos de TFD por falta de
86 conhecimento técnico. A proposta é que a capacitação ocorra no primeiro semestre de
87 2013, na região Noroeste, pois existe dificuldade de enviar técnicos ao Rio de janeiro,
88 na sede da SES/RJ. A proposta é que a capacitação ocorra para três técnicos de cada
89 município: um técnico que é responsável pelo encaminhamento do paciente, um técnico
90 da contabilidade e um técnico do faturamento. A proposta foi pactuada e será
91 encaminhada a SES/RJ. 5. Referência Regional para a descentralização das
92 sorologias de dengue: Polyanna lembrou que esse ponto já havia sido discutido e
93 pactuado em Dezembro de dois mil e doze, mas, devido a mudança de secretariado em
94 Bom Jesus do Itabapoana, o ponto foi trazido novamente para pactuação. Polyanna
95 explicou que. atualmente, os exames são feitos no LACEN/RJ, que se encontra com
96 muita demanda de sorologia de dengue e de outros exames de sua rotina e
97 responsabilidade no estado do RJ. A proposta da SES/RJ é que as regiões pactuem um
98 laboratório como referência de sorologia da dengue para facilitar e para esvaziar o
99 LACEN. Em Dezembro de dois mil e doze foi pactuado que esta referência seria o
100 laboratório municipal de Bom Jesus. Polyanna informou que os técnicos do LACEN
101 realizaram uma visita técnica, em Janeiro, ao laboratório municipal de Bom Jesus, e os
102 técnicos do Laboratório de Bom Jesus disseram que desconheciam essa pactuação, o
103 que também contribuiu para que este item retornasse a pauta da plenária da CIR
104 Noroeste. Norka Nuss, a Secretária de Saúde de Bom Jesus, disse que em conversa com
105 a área técnica do LACEN, foi visto que o laboratório tem capacidade de absorver a
106 demanda de sorologia da dengue da região. Norka disse que a visita do LACEN
107 recomendou que fosse alocado, no laboratório, mais um servente para serviços gerais e
108 limpeza e que isto já foi feito. Norka Nuss, a Secretária de Saúde de Bom Jesus, disse
109 que está de acordo do laboratório municipal de Bom Jesus ser a referência de sorologia
110 da dengue para a região Noroeste e está ciente dos equipamentos e/ou insumos que
111 serão doados pela SES/RJ. A referência foi pactuada. Carina informou que, em casos
112 de epidemias, o LACEN continuará dando suporte a região. Aproveitando o assunto da
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113 Dengue, Doutor Sérgio Nunes, Secretário de Saúde de Itaperuna, pediu a palavra e
114 perguntou sobre a responsabilidade do município em arcar com as despesas de estadia e
115 de alimentação dos enviados, pela SES/RJ, para as ações de dengue no município e/ou
116 na região. Itaocara e Bom Jesus do Itabapoana relataram que também possuem a
117 mesma dúvida. Carina Pacheco pediu a palavra e disse que irá verificar com a área
118 técnica da SES e que passará a resposta para Polyanna. Carina solicitou que Polyanna
119 encaminhe a resposta, por e-mail, a região. 6. Proposta número 36285484000/1120-02
120 de aquisição de equipamentos e material permanente de Miracema: Polyanna
121 informou que a Portaria 2198/2009 exige que estas propostas sejam aprovadas na CIR.
122 Miracema solicitou a aprovação da referida proposta para aquisição de equipamentos e
123 material permanente no valor de duzentos mil reais. A proposta foi pactuada e será
124 enviada para a SES/RJ e avaliada, tecnicamente, pela Atenção Básica. 7. Ata da CIR
125 Noroeste de Dezembro/2012: a ata foi colocada para aprovação, mas os presentes não
126 aprovaram a ata alegando que não haveria como aprovar uma ata de uma reunião em
127 que nenhum gestor atual estava presente na referida reunião. Carina disse que o
128 argumento dos presentes fazia sentido e que irá verificar como será a aprovação desta
129 ata. III. Informes: 1. Entrega do Termo de Adesão Telessaúde de Cambuci:
130 Polyanna formalizou, perante a todos, a entrega do termo de adesão a Telessaúde à
131 Cambuci, e informou que o termo deverá ser preenchido pelo município e poderá ser
132 entregue ao apoiador regional do COSEMS/RJ. 2. Descontos Teto MAC dos
133 municípios, sob gestão estadual, em virtude da transferência dos recursos de
134 cirurgias eletivas para os Fundos Municipais: foi explicado, aos novos gestores,
135 sobre o desconto do recurso das cirurgias eletivas no teto MAC. 3. PPI (Programação
136 Pactuada Integrada): Polyanna informou que foi discutido na Câmara Técnica
137 diversas dúvidas sobre a PPI, e que a SAECA fará um encontro, em Março, para
138 capacitar e orientar os técnicos que trabalham nessa área. A Câmara Técnica achou
139 mais prudente aguardar esse evento para verificar se as dúvidas serão sanadas.
140 Polyanna explicou que, após esse evento, acontecerá a reunião do GT do Planejamento,

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL

ATA DA 1ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2013
141 por conta de outra demanda, e que nessa reunião a região avaliará se as dúvidas da PPI
142 foram sanadas. Carina disse que, após esse encontro, se ainda permanecer dúvidas, a
143 proposta da SES é trazer a Luzia Lamoza e sua equipe, na região, para retirada de
144 dúvidas e esclarecimentos da PPI. Carina disse que já fez este pedido à Dra. Monique
145 Fazzi e a Dra. Monica Almeida. 4. Calendário 2013: Polyanna informou as datas das
146 próximas reuniões: CT Ampliada sobre a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência,
147 com vinda da equipe da área técnica da SES/RJ, no dia de hoje, 26/02, às 13:30h; GT
148 da Dengue dia 27/02, às 14 horas; CIB dia 14/03, às 14 horas; CT da CIR Noroeste dia
149 21/03, às 9 horas; e CIR em Cambuci dia 27/03 às 9 horas. 5. Capacitação da Dengue
150 no dia 14/03: Polyanna informou que haverá uma capacitação do manejo clínico da
151 Dengue, para médicos e enfermeiros, no dia 14 de Março e o local será enviado em
152 breve, por e-mail. 6. Planejamento: Polyanna informou que haverá uma reunião do
153 GT de Planejamento, em Março, e a data e local será enviado em breve, por e-mail e
154 que haverá também, um Oficina Regional do Planejamento Regional e que a data e
155 local será enviado em breve, também por e-mail. 7. Encontro Regional de Gestão
156 Estratégica e Participativa 21/05: Polyanna informou que foi enviado, por e-mail, as
157 informações deste evento e a ficha de inscrição. Carina explicou a proposta, o objetivo
158 do evento e convidou os gestores a participarem. 8. Adesão ao PMAQ-AB: Polyanna
159 informou que está aberto, até o dia 31 de Março, a adesão ao Programa de Melhoria do
160 Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). Polyanna informou que, na
161 região Noroeste, não aderiram: Cambuci, Italva, Itaperuna e Natividade. 9. Informe da
162 CIB - Situação Epidemiológica da Dengue: Polyanna informou que a região Noroeste
163 está com vinte e um municípios com taxa de incidência acima de trezentos casos e que
164 as ações estão sendo debatidas nas reuniões do Grupo de Trabalho da Dengue. 10.
165 Informe da CIB - Monitora Dengue: Polyanna divulgou o Sistema Monitora Dengue
166 e explicou como se dá a adesão. 11. Informe CIB - Credenciamentos: Polyanna
167 informou os credenciamentos, da região Noroeste, aprovados na CIB de Fevereiro:
168 Processo E-08/05552/2012 de cadastramento do Serviço de Residência Terapêutica, na
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169 modalidade tipo I, de Italva; Ofício 159/SMS/2012 referente ao incentivo financeiro de
170 4 leitos do Serviço Hospitalar de Referência de Santo Antônio de Pádua; Processo
171 15019/2011 de credenciamento do serviço de cirurgia vídeo-endoscopia do Hospital
172 São José do Avaí em Itaperuna; Processo 3337/2005 de Credenciamento do Serviço de
173 Traumato-Ortopedia (Alta Complexidade) do Hospital São José do Avaí em Itaperuna;
174 Processo 14856/2009 de credenciamento de 4 leitos UTI Pediátrico, tipo II, no Hospital
175 São José do Avaí em Itaperuna. 12. Informe CIB - Remanejamento dos recursos de
176 custeio de CAPS da gestão estadual para os tetos MAC municipais: Polyanna
177 informou sobre o remanejamento dos custeios do CAPS para os tetos dos municípios de
178 Bom Jesus, Itaocara, Italva, Miracema, Porciúncula e Santo Antônio de Pádua. 13.
179 Informe CIB - Remanejamento da PPI devido ao fechamento do serviço de
180 colposcopia de São José de Ubá: Polyanna informou sobre o fechamento do serviço e
181 a alteração de referência desses serviços para Itaperuna. 14. Informe CIB 182 Repactuação das referências da rede de oncologia: Polyanna informou sobre as
183 referências e os valores da rede de oncologia para a região Noroeste. Os municípios
184 relataram que não estão tendo acesso à referência de cabeça e pescoço, no Rio de
185 Janeiro. 15. Informe CIB - CEO: Polyanna informou que os municípios que tiverem
186 Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e quiserem aderir a Rede de Cuidados
187 à Pessoa com Deficiência devem entrar em contato com a Saúde Bucal da SES/RJ para
188 oficializar a adesão e para receberem o recurso. 16. Entrega Ofício Circular da SVS
189 número 06/2013 para Santo Antônio de Pádua: Polyanna informou que o ofício foi
190 entregue na reunião da Câmara Técnica à representante do município e informou que o
191 município encontra-se sem Secretário de Saúde, neste momento, por isso a ausência na
192 reunião. 17. PMAQ-AB Saúde Bucal: foi feito o informe do lançamento do Programa
193 de Melhoria do Acesso Qualidade do Centro de Especialidade Odontológicas (PMAQ194 CEO) e que todos os CEO habilitados, independente do tipo, poderão aderir ao PMAQ195 CEO. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária às doze horas e
196 trinta minutos. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a
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197 presente ata. Itaperuna, vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e treze.

