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

ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2013
1 Aos vinte e seis dias do mês de Março do ano de dois mil e treze, às oito horas e trinta
2 minutos, em Raposo, distrito de Itaperuna, no Estado do Rio de Janeiro, foi realizada a
3 segunda reunião ordinária do ano de dois mil e treze da Comissão Intergestores
4 Regional Noroeste, contando com a presença dos seguintes membros: Monique Fazzi,
5 Subsecretária Geral/SES/RJ; Ana Paula Liberal, Assessora Chefe da Assessoria de
6 Integração Regional/SES/RJ; Carina Pacheco, Representante Central SES/RJ,
7 Mônica Guedes, Suplente da Representante Central SES/RJ, Polyanna Mendes,
8 Coordenadora Regional Noroeste, Diogo Coimbra, Secretário Executivo desta
9 Comissão; Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Norka
10 Bárbara Medoza Nuss (Gestor) e Eloisa Helena Almeida (Suplente), Secretaria
11 Municipal de Saúde de Cambuci: Vinícius de Melo Fonseca (Gestor) e Thiago Defanti
12 Werneck Cunha (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira:
13 Humberto Chaves D. Júnior (Gestor) e Camila Louvain Gaudard (Suplente); Secretaria
14 Municipal de Saúde de Italva: Charb Francisco T. Florido ( Gestor) e Jorge Luiz
15 Padersene (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Maria Margareth de
16 Melo (Gestor) e Janaína Leite (Suplente), Secretaria Municipal de Saúde de Laje do
17 Muriaé: Joaquim Francisco de Souza (Gestor) e Maria Aparecida de Jesus (Suplente);
18 Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Alexandre Barbosa Machado (Gestor) e
19 Cristiane Barros (Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Natividade: Marília
20 Serrano (Suplente), Secretaria Municipal de Saúde de Porciúncula: Izaura Amélia
21 Amado Magalhães (Gestor) e D’Stefano Marcondes (Câmara Técnica), Secretaria
22 Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Plínio Augusto Moreira (Gestor) e
23 Evaléria Prado (Suplente), Secretaria Municipal de Saúde São José de Ubá: Victor
24 César Jorge Pavan (Gestor), Secretaria Municipal de Saúde de Varre-Sai: Waldir
25 Antônio Fabbri (Gestor) e Luciano Brito (Suplente). Como convidados estavam
26 presentes: Francisco Bohrer, Apoiador Regional do COSEMS, Camila Nóbrega e
27 Sara Gonçalves, da SAB/SES. A Plenária contou com a presença da representação da
28 SES e de doze Secretarias Municipais de Saúde, sendo doze Secretários de Saúde (Bom
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29 Jesus do Itabapoana, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé,
30 Miracema, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua e São José de Ubá) e um suplente
31 (Natividade). Ficaram sem representação a Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé e
32 de Itaperuna. Dra. Monique deu início à reunião, agradeceu a presença de todos,
33 apresentou-se, apresentou os representantes da SES e pediu aos presentes que se
34 apresentassem. Em seguida, a mesma falou sobre a visita realizada nos hospitais da
35 região que fazem parte do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAHI) e dos
36 investimentos que foram realizados pelo programa nestas unidades. Dra. Monique
37 informou que será apresentada uma proposta da SES/RJ para os hospitais da região na
38 reunião posterior a da CIR que irá acontecer às onze horas, e que esta proposta está
39 ligada à consolidação da Rede de Atenção à Saúde na região, fazendo com que os
40 hospitais e seus profissionais não concorram entre si, e sim se complementem. Carina
41 Pacheco lembrou aos Secretários da importância do envio de ofício, à CIR, constando
42 as indicações do suplente e do representante da Câmara Técnica de cada município na
43 CIR. O novo Secretário de Cardoso Moreira entregou o ofício com suas indicações. O
44 novo Secretário de Santo Antônio de Pádua se manifestou e indicou como sua suplente
45 Evaléria Prado, que estava presente na plenária, e informou que a indicação do membro
46 da Câmara Técnica será enviado por ofício à CIR. I. Apresentação: 1. Apresentação
47 do COSEMS/RJ sobre o Fórum Apoiadores Regionais: Francisco Bohrer realizou
48 uma apresentação sobre o Fórum Apoiadores Regionais, onde explicou sobre o Projeto
49 Apoiadores Regionais do Estado do Rio de Janeiro fruto da parceria entre o
50 COSEMS/RJ com o Instituto de Medicina Social da UERJ. Francisco apresentou as
51 novas ferramentas do site do COSEMS/RJ como o fórum online e a planilha agenda
52 dos Gestores Municipais de Saúde. Francisco mostrou o site da instituição e como o
53 mesmo deve ser utilizado, e informou que posteriormente enviará o login e a senha
54 para que todos os municípios tenham acesso as ferramentas do site. Francisco disse que
55 pretende visitar todos os municípios da região e que, nesta visita, ensinará as
56 ferramentas no site do COSEMS/RJ. Francisco solicitou que os Secretários indicassem
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57 uma pessoa da Secretaria de Saúde para ser referência no contato com o COSEMS/RJ.
58 Francisco disse que as CIR regionais foram um grande avanço, mas que o COSEMS
59 está estimulando, que seja construído, um espaço para os Secretários conversarem entre
60 si e discutirem questões. Francisco disse que isso não substitui a CIR, que é um espaço
61 institucional, formal, de pactuação e que precisa ser fortalecida, valorizada, e utilizada
62 da melhor forma possível. Francisco disse que a existência da CIR não excluí a
63 necessidade de um outro espaço onde os Secretários possam conversar, com mais
64 informalidade, sobre questões do dia a dia, trocar experiências e/ou problemas, se
65 planejarem para a discussão regional da CIR, para o desenho regional das referências,
66 discutir problemas internos, discutir problemas entre um município e outro. Francisco
67 disse que está planejando uma primeira reunião em Itaperuna no dia 04 de Abril, que o
68 horário ainda não foi definido, e que irá avisar a todos. Francisco disse que seria
69 importante todos participarem pois este fórum vai trazer um bom resultado. Francisco
70 agradeceu e finalizou sua apresentação. II. Pactuação: 1. Criação do Grupo de
71 Trabalho da Atenção Básica: Sara Gonçalves, da SAB/SES/RJ, fez uma apresentação
72 e mostrou a importância da criação do GT de Atenção Básica para a região e que os
73 participantes do GT serão os representantes da Câmara Técnica da CIR, os
74 Coordenadores Municipais de Atenção Básica/Saúde da Família, a Assessoria e os
75 apoiadores institucionais da SAB/SAS/SES. Sara informou que de acordo com a pauta
76 do GT poderá ser convidado, para participar, representações de Áreas Técnicas da
77 SAB/SAS/SES e os Coordenações Municipais de Áreas Técnicas relacionadas à
78 Atenção Básica. Sara informou que os objetivos do GT são: ser um espaço de
79 cooperação técnica regional, município-município, município-região, município80 estado, para o fortalecimento da atenção básica na região; fortalecimento das
81 Coordenações Municipais de Atenção Básica; planejar e compartilhar estratégias para a
82 qualificação da Atenção Básica na região. Sara informou que a primeira reunião do GT
83 será dia cinco de Abril e relatou que a proposta é de ter uma reunião mensal do GT.
84 D’Stefano Silva, representante da CT de Porciúncula, pediu a palavra e disse que no
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85 GT é importante discutir a doença falciforme, pois os municípios estão pagando, no
86 particular, por esses procedimentos para garantir o acesso à saúde destes pacientes.
87 Carina Pacheco perguntou se algum secretário tinha alguma dúvida sobre o que foi
88 apresentando e ninguém se manifestou. A criação do GT e a proposta foram pactuadas.
89 2. Aprovação da Ata de Fevereiro de 2013: Carina perguntou se alguém tinha algum
90 acréscimo ou acerto para fazer na ata, e ninguém se manifestou. A ata foi aprovada.
91 Polyanna informou que a ata de Dezembro de 2012 ainda não foi aprovada e
92 apresentou a proposta de que, cinco pessoas presentes na reunião de Dezembro de
93 2012, e que ainda são membros da CIR, estejam presentes na reunião de Abril, para
94 aprovarem a ata de Dezembro de 2012. Todos concordaram com a proposta
95 apresentada de aprovação da ata de Dezembro de 2012. 3. Rede de cuidado à pessoa
96 com deficiência. Carina disse que várias reuniões foram feitas desde o ano passado e
97 que a CIR aguardou até o dia quatro de Abril o envio das propostas dos municípios,
98 que os interessados enviaram suas propostas e as mesmas foram analisadas pela
99 Câmara Técnica. Carina informou que as propostas selecionadas pela Câmara Técnica
100 foram a de Porciúncula, a de Bom Jesus do Itabapoana e a de Natividade. A proposta
101 de Porciúncula é para o CIAME, serviço municipal que já existe no município para
102 CER tipo II, para construção de Oficina Ortopédica com aquisição de equipamentos e
103 outros materiais permanentes; com Atenção Especializada em Reabilitação Física e
104 Intelectual, o tipo de investimento do CER é de construção com aquisição de
105 equipamentos e outros materiais permanentes. D’Stefano Silva, representante da CT de
106 Porciúncula, pediu a palavra e disse que o serviço municipal do CIAME já existe e
107 atende o município. D’Stefano informou que o serviço é financiado com recursos
108 municipais e funciona num prédio alugado. D’Stefano disse que a Prefeitura possui um
109 terreno disponível para construção e de acordo com os parâmetros da Portaria 793 de
110 2012 e a Portaria 835 de 2012 e por isso, a proposta do município é de construção. A
111 Secretária de Porciúncula, Isaura Magalhães, informou que o serviço do CIAME de
112 Porciúncula já está disponível para iniciar o atendimento da região e que os municípios
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113 podem encaminhar seus pacientes. A proposta de Bom Jesus do Itabapoana é do
114 serviço da APAE para CER tipo II, para construção de Oficina Ortopédica com
115 aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes; com Atenção Especializada
116 em Reabilitação Física e Intelectual, o tipo de investimento do CER é de reforma e
117 ampliação com aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes. A proposta
118 de Natividade é do serviço da APAE para CER tipo II, para construção de Oficina
119 Ortopédica com aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes; com
120 Atenção Especializada em Reabilitação Física e Intelectual, o tipo de investimento do
121 CER é de reforma e ampliação com aquisição de equipamentos e outros materiais
122 permanentes. A Câmara Técnica definiu que a proposta do CIAME de Porciúncula e da
123 APAE de Bom Jesus do Itabapoana fossem definidos como primeira(1ª) ou segunda
124 (2ª) opção na Rede de cuidados à pessoas com deficiências, no âmbito do Sistema
125 Único de Saúde, na região Noroeste/RJ. A Câmara Técnica propos que a definição de
126 qual serviço será primeira(1ª) ou segunda (2ª) opção na Rede ficará a cargo da
127 avaliação técnica da área técnica da SES/RJ e sugeriu que seja realizada uma visita
128 técnica as unidades. A APAE de Natividade foi definido como terceira (3ª) opção na
129 Rede de cuidados à pessoas com deficiências, no âmbito do Sistema Único de Saúde,
130 na região Noroeste/RJ. A proposta da Rede de cuidados à pessoas com deficiências, no
131 âmbito do Sistema Único de Saúde, na região Noroeste/RJ foi pactuada. III. Informes:
132 1. Credenciamento de Oftalmologia de Miracema: Alexandre Barbosa, Secretário de
133 Miracema, informou que há um prestador de oftalmologia em Miracema e que este
134 prestador quer se credenciar no SUS para atender a região. Alexandre informou que o
135 atendimento da Rede de Oftalmologia, realizado no município de Campos/RJ,
136 encontra-se em péssima qualidade. Polyanna informou que todo credenciamento deve
137 seguir os tramites formais, e que as orientações, para abrir processo, devem ser
138 solicitadas a SAECA. Polyanna disse que todos os processo de credenciamento que
139 chegam a CIR passam na plenária e são encaminhados para a SES/RJ. Alexandre
140 Barbosa, Secretário de Miracema disse que irá abrir processo de acordo com o fluxo

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

ATA DA 2ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NOROESTE DE 2013
141 formal. 2. Plano de Compensação de Especificidade Regional de São José de Ubá e
142 Natividade. Polyanna informou que o plano de São José de Ubá foi entregue
143 previamente, pelo município, para ser encaminhado a SAB/SAS/SES/RJ. Polyanna
144 informou que o município de Natividade havia acabado de entregar seu plano e que
145 este estava sendo inserido na pauta naquela momento. Sara da SAB/SAS/SES/RJ,
146 informou que não é obrigatório que o plano passe pela CIR, mas que a exibição do
147 mesmo, na CIR, serve de exemplo para os outros municípios. Sara informou que os
148 municípios devem separar os recursos, por ano, no plano, para facilitarem a análise da
149 área técnica. 3. Oncologia: Alexandre Barbosa, Secretário de Miracema, contou que
150 fez uma visita ao Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varella, e que
151 o serviço desta unidade é de excelência. Alexandre disse que os serviços prestados, em
152 oncologia, por Itaperuna, são de qualidade bem inferior ao de Muriaé. Alexandre
153 propôs que fosse discutido a possibilidade de ser pactuado, com o estado de Minas
154 Gerais, uma PPI interestadual para a Rede de Oncologia, pois atualmente os pacientes
155 da região são encaminhados para o Rio de Janeiro e que seria bem mais adequado, para
156 o paciente, o encaminhamento para Muriaé que fica a sessenta kilometros da região.
157 D’Stefano pediu a palavra e disse que em Maio de 2012 ocorreu uma reunião da CIR,
158 com a presença da Dra. Luzia Lamoza, onde a mesma disse que iria avaliar a
159 possibilidade da região Noroeste ser atendida pela Fundação Cristiano Varella
160 localizado em Muriaé/MG e que não a região não teve resposta da SES, nem da Dra.
161 Luzia Lamoza. Todos os presentes concordaram com a proposta. Carina Pacheco disse
162 que levará esta assunto para a SES e que dará um retorno a região. 4. Adesão PMAQ163 AB. Foi apresentado os municípios que ainda não aderiram ao programa: Cambuci,
164 Cardoso Moreira, Italva, Laje do Muriaé, Natividade e Porciúncula. Sara, da SAB,
165 reforçou a importância de todos aderirem ao programa visando a melhoria da Atenção
166 Básica. Sara informou seu email e pediu que as dúvidas sejam enviadas para ela, e
167 informou sobre o prazo de adesão, que irá até o dia 31 de Março. 5. Tomógrafo Móvel
168 em Cardoso Moreira: Carina informou que o Tomógrafo Móvel estará em Cardoso
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169 Moreira de 2 de Abril a treze de Abril para atender à região e que foi enviado, todos os
170 detalhes, por e-mail. 6. GT da Dengue: Polyanna informou que a próxima reunião do
171 GT da Dengue será no dia três de Abril, em Itaperuna, e reforçou a importância dos
172 técnicos dos municípios estarem presentes no GT. 7. Calendário CIR 2013: Polyanna
173 informou as datas das próximas reuniões, sendo a da Câmara Técnica dia vinte e cinco
174 de Abril, em Itaperuna, e a reunião da CIR no município de Cambuci no dia trinta de
175 Abril. 8. GT de Planejamento: Polyanna informou que a reunião será dia dezoito de
176 Abril as nove horas e que o local será informado por e-mail. 9. Encontro Regional de
177 Gestão Estratégica e participativa 21/05. Carina informou sobre o encontro regional,
178 seu objetivo e que o local e o convite oficial será enviado por e-mail. Dra. Monique
179 Fazzi informou para os Secretários a importância do GT do Planejamento e a presença
180 dos técnicos neste GT. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a plenária
181 às onze horas. Para constar, eu, Diogo Alves Coimbra, Secretário Executivo, lavrei a
182 presente ata. Raposo, vinte e seis de Março do ano de dois mil e treze.

