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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove
horas, em Itaperuna /RJ, foi realizada a oitava reunião ordinária do ano de dois mil e
dezessete da Comissão Intergestores Regional Noroeste, contando com a presença dos
seguintes membros: Carina Pacheco ( Suplente da Representante de Nível Central
da SES/RJ); Bruno Santos, Assistente da Secretaria Executiva da CIR Noroeste;
Secretaria Municipal de Saúde de Aperibé: Niuton Borges ( Gestor); Secretaria
Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana: Kátia Andreia de Freitas (
Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de Cardoso Moreira: Humberto Chaves
(Gestor), Secretaria Municipal de Saúde de Italva: Arthur Aurélio Amaral
(Gestor); Secretaria Municipal de Saúde de Itaocara: Cátia Andrade (Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de Miracema: Gleice Naz Feijó ( Gestora);
Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio de Pádua: Germano Lopes
(Gestor), Evaléria Jobim ( Suplente); Secretaria Municipal de Saúde de São Jose
de Ubá: Luciano Pavan (Gestor); Marcelo Poeys (Suplente). D’Stefano Silva
(COSEMS), Luiz Vinícius Hypólito – Controle e Regulação, Ilcilaine Lourenço (CTAperibé), Janyanderson Pires (CT- Itaperuna), Fernanda Junqueira (CEREST) Willian
Fernandes (CEREST), Leonardo Britto (CT Miracema). A plenária contou com a
presença da representação da SES de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis
Secretários de Saúde: Aperibé, Cardoso Moreira, Italva, Miracema, Sto. Antônio de
Pádua, São José de Ubá, e dois Suplente, Bom Jesus do Itabapoana e Itaocara. Ficou
sem representação os municípios de: Cambuci, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade,
Porciúncula e Varre-Sai. Carina Pacheco iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos os presentes. Carina apresentou aos presentes a nova Gestora do município de
Miracema, a Sra. Gleice Naz Feijó. Carina expôs os seguintes pontos de pauta: I.
Apresentação: 1. CEREST Noroeste (CIR NO). Carina informou que este ponto foi
solicitado pela CIR NO. Fernanda Junqueira, Coordenadora do CEREST Noroeste fez
uma apresentação para os gestores presentes explicando que o O CEREST ( Centro de
referência em Saúde do Trabalhador) é uma unidade regional especializada do
Sistema Único de Saúde (SUS), abrangendo os 14 municípios da região noroeste e
que visa atender as questões relativas à saúde dos trabalhadores por meio de ações de
prevenção, promoção e vigilância de forma contínua e organizada. Portanto o CerestNo oferece suporte técnico à realização de eventos cujo objetivo seja a saúde do
trabalhador em sua ampla visão e colocamo-nos a disposição dos estabelecimentos de
saúde em geral que busquem a melhoria na qualidade de vida de seus colaboradores e
que também busquem a formulação de políticas públicas voltadas ao enfrentamento
dos problemas envolvidos na relação trabalho/adoecimento. No intuito de fazermos
parcerias e também oferecer nossos serviços, informamos alguns projetos e
capacitações que desenvolvemos e damos apoio matricial, sendo essas realizadas de
acordo com nossos cronogramas de atividades e disponibilidade de nossa equipe são
elas: Projeto Saúde Vai ao Trabalhador: evento realizado em praça pública com oferta
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de serviços à população no âmbito da saúde e assistência social, tais como:
orientações jurídicas, vacinação, emissão de documentos, assistência à
saúde(medicina, fisioterapia, enfermagem, odontologia, nutrição, etc. ), cadastro em
programas sociais, corte de cabelo, dentro outros. De acordo com a disponibilidade e
parcerias conseguidas para cada evento. Projeto Beba Mais água: são realizados
momentos de conscientização e sensibilização da necessidade de ingestão de água
principalmente no período laboral visto que estamos em uma região de clima quente e
com crescentes agravos à saúde pela baixa ingestão de líquidos. Há a distribuição de
material educativo, squeezes e copos para estimular também a diminuição de uso de
copos descartáveis, buscando a sustentabilidade e economia com uso excessivo desses
materiais. O público alvo: funcionários públicos, professores, empresas privadas, etc.
Projeto de Prevenção de Acidentes com Materiais biológicos: tem como público alvo
os profissionais que lidam com materiais perfuro cortantes (ex: profissionais da área
da saúde em geral, etc.). São realizadas palestras com profissionais capacitados,
oferecido certificado e distribuição de material educativo. Capacitação
multidisciplinar para Notificação em agravos à saúde do trabalhador: é oferecido
treinamento às equipes multiprofissionais de saúde com certificação, para que
realizem de forma correta e eficiente as notificações e alimentem o SINAM.
Monitoramento da População exposta à agrotóxicos: são realizadas palestras com
distribuição de material educativo aos trabalhadores da zona rural orientando quanto
aos riscos da exposição aos produtos tóxicos e orientações de prevenção de acidentes
de trabalho. Palestras na área de saúde do trabalhador: dispomos de diversos temas
para palestras relacionadas ao ambiente de trabalho, Ex: saúde mental do trabalhador,
trabalho em equipe, ética e comprometimento, Trabalho em rede, Organização dos
setores de saúde, LER e DORT - lesão por esforço repetitivo e Doenças
osteomusculares relacionadas ao Trabalho, etc.). Fernanda apresentou também as
ações realizadas pelo CEREST nos meses de janeiro a setembro de 2017 na região
sendo: Ação de prevenção e promoção da saúde em Itaperuna. Atividade de
promoção e prevenção de saúde no centro de convivência do idoso com pesquisa de
coleta de dados sobre o trabalho na terceira idade. Ação social em Raposo. Visita
técnica em Porciúncula. Promoção e prevenção à saúde da mulher. Semana de
palestras na sipat, em empresa do ramo de confecção. Itaperuna. Sipat em empresa do
ramo de calcário em Italva. Educação e saúde em Itaperuna. Assistência à empresa em
Itaperuna. Ciclo de palestras com alunos da FUNITA. Saúde vai ao trabalhador, feira
livre- Itaperuna. Palestras aos alunos do SENAC. Comissão organizadora da I
primeira conferência de saúde da mulher da região noroeste fluminense. Vacinação e
assistência à saúde em empresa do ramo alimentício-Itaperuna. Reunião dos
representantes da saúde do trabalhador do noroeste-fluminense-2017. Representando
o Noroeste na II conferência da mulher – RIO DE JANEIRO. Ação do Dia mundial
contra o trabalho infantil. Palestras em sipat, empresa de produtos químicos-
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Itaperuna. Apoio técnico ação social – Itajara. Ação social contra a violência ao
idoso. I Capacitação de notificação e acidentes de material biológico- Bom Jesus do
Itabapoana. Apoio técnico à ação social do dia dos pais. Evento Cidadania em ação –
Laje do Muriaé. II Capacitação de notificação e acidentes de material biológico em
Italva. Comissão organizadora da I conferência regional do noroeste fluminense em
vigilância em saúde no município de Miracema. Saúde vai ao trabalhador – Bom
Jesus do Itabapoana-RJ.
II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 7º Reunião da CIR Noroeste realizada em
Itaperuna. Carina informou que a minuta da Ata não foi disponibilizada e por esse
motivo a mesma será pactuada na próxima CIR. A Ata não foi pactuada. 2.
Capacitação AIDPI – Atenção às Doenças Prevalentes da Infância (Área Técnica
de Saúde da Mulher/SES). Carina informou que ponto foi solicitado por Mariana
Seabra, da Área Técnica de Saúde da Mulher. Carina explicou que a capacitação tem
por objetivo treinar médicos e ou enfermeiros que atuem em equipes da ESF e ou AB,
no cuidado e atendimento integral da gestante e criança até dois meses de vida. Carina
informou que o município polo para realização da capacitação será Itaperuna. A
capacitação será realizada na Universidade Iguaçu- Campus V – Itaperuna UNIG,
onde conta com toda infraestrutura necessária para a capacitação, sala com 30
cadeiras, Datashow, computador, água e café. Carina informou sobre o critério de
divisão de vagas, considerando: o limite de 28 alunos por turma (de preferência 2 por
município) – requisito: ser profissional de saúde da equipe de AB - médico e
enfermeiro, ter disponibilidade e compromisso integral nas atividades de capacitação,
ter acordo da chefia para liberação de horário. Carina falou que o gestor dos
municípios realize convocação e liberação dos profissionais que irão participar das
oficinas, e que haja garantia de deslocamento e que os gestores garantam cópias dos
materiais necessários para os profissionais dos municípios realizarem o curso, como:
manual AIDPI neonatal 5º edição: 228 páginas – manual de quadros: 38 páginas –
caderno do participante: 62 páginas sendo no total 328 páginas por participante.
O ponto foi pactuado. 3. Transporte dos Palestrantes do I Seminário de
Planejamento da Região Noroeste (CT da CIR NO). Carina informou que este
ponto foi solicitado pelos técnicos da CT da |CIR. Carina explicou que este ponto
deverá ser pactuado pelos SMS presentes o município que fará o transporte dos
palestrantes do referido Seminário, de ida e volta do RJ X Itaperuna. D’Stefano
explicou que o Seminário do Planejamento ocorrerá nos dias 19 e 20 de outubro, em
Itaperuna no Hotel Caiçara. O Seminário será realizado com o recurso regional que
está alocado no município de Natividade. D’Stefano informou que o município de
Natividade vai executar todo o processo, foi sugerido que cada município ficaria
responsável por buscar e levar palestrante. O Secretário do município de Italva o Sr.
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Arthur Amaral informou que o município poderá ficar responsável por pegar os
palestrantes no dia 18 e retorna-los no dia 20, sendo assim esse ponto foi pactuado.
III. Informes: 1.Propostas de Emendas Parlamentares (SMS de Miracema).
Carina informou que este ponto foi solicitado por Elina Silva, da SMS de Miracema.
Foi apresentado pela Sra. Gleice Feijó gestora do município. Gleice apresentou as
propostas
para
que
sejam
informadas
pela
CIR:
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2.Procedimentos Cirúrgicos – Cirurgias Eletivas (SMS de Porciúncula). Carina
informou que este ponto foi solicitado por Marcelo Menim, Secretário de Saúde do
município. Marcelo quer saber sobre a possibilidade dos procedimentos cirúrgicos
constantes na Portaria 1294/2017, que foram pactuadas para o município de Itaperuna
e ainda não foram realizados, que sejam alocados tanto a cota física como a financeira
no município de Bom Jesus do Itabapoana, se o município desejar, ou a outro que
possa realizar os procedimentos. Rodrigo Nogueira, Superintendente do município de
Porciúncula informou que até o presente momento não recebeu nenhum informe da
SMS de Itaperuna referente ao fluxo de encaminhamentos para as referidas cirurgias e
que o município de Bom Jesus está realizando os procedimentos pactuados para o
referido município, sem nenhuma problemática. Rodrigo informou que o município
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quer fazer uma repactuação dos recursos das Cirurgias Eletivas, o município irá
formalizar essa intenção por e-mail para os municípios de Bom Jesus do Itabapoana e
Itaperuna para ciência. 3.Dúvida referente ao CTO (SMS de São José de Ubá).
Carina informou que este ponto foi solicitado por Luciano Pavan, Secretário de Saúde
do município. Luciano quer saber da SMS de Itaperuna sobre a PPI de seu município,
que possibilita que realize 30 procedimentos mensais, e que, desde o mês de
agosto/2017, sem nenhuma explicação, São José de Ubá não está conseguindo mais
agendar seus procedimentos com a alegação de que o município tenha extrapolado seu
teto financeiro, e que, com base no controle do município, isso não ocorreu. Luciano e
outros SMS presentes informaram que estão com este problema de marcação das
consultas, onde o prestador informa que a PPI já foi extrapolada, caso isso não se
resolva iremos formalizar essa questão junto a SAECA. Dr. Luiz Vinícius do Controle
e Regulação informou que irá fazer um levantamento das consultas e procedimentos
de cada município e enviará para os mesmos. Marcelo Poeys falou que este recurso da
Oftalmologia não é municipal, este é um recurso regional que está alocado no
município de Itaperuna. Dr. Luiz Vinícius solicitou a quem estiver tendo problema
com a rede de Oftalmologia enviar e-mail para central.noroeste@gmail.com 4.
Proposta para pactuação – Apresentação referente a FUNASA (SMS de VarreSai). Carina informou que este ponto foi solicitado por Luciano Brito, Suplente da
SMS de Varre-Sai. Carina informou que a proposta é de ser pactuado um laboratório
itinerante da FUNASA, cuja apresentação já foi realizada no GT de Vigilância, não
houve a presença do técnico para apresentação do ponto. 5. Seminário de
Planejamento da Região Noroeste (CIR NO). Carina informou que este ponto foi
uma solicitação feita pelos técnicos da reunião da Câmara Técnica da CIR. Trata-se
de informar aos Secretários as resoluções debatidas referentes ao Seminário de
Planejamento da Região Noroeste, realizado com o recurso do PlanejaSUS alocado
em Natividade. D’Stefano informou aos SMS que e preciso ser feito um Grupo
Condutor Regional do Planejamento, vamos convidar cada representante dos GTs,
NDVS e CEREST para compor esse Grupo Regional, vamos está trabalhando as
questões regionais voltado para ações mais efetivas. D’Stefano Silva estará
representando o GT EU e RCPD os demais técnicos serão convidados para a reunião
que acontecerá no mês de outubro. 6. Atualização de Saldo dos Recursos Regionais
alocados nos Municípios de Itaperuna e Natividade (AR/SES). Carina informou
que este ponto foi solicitado pelos técnicos da reunião da Câmara Técnica da CIR.
Trata-se de informar aos Secretários a atualização dos saldos dos recursos alocados
em Itaperuna e Natividade, de Educação Permanente e PlanejaSUS, sendo: Recurso
da Portaria GM/MS n°2691/2007, Portaria GM/MS N° 1903/2009, Deliberação
CIBR/RJ N° 740/2009, Resolução SESDEC/RJ N° 1030/2010 destinado ao apoio da
organização e funcionamento do antigo CGR, hoje CIR, no valor de R$ 20.000,00
depositado em Itaperuna. Recurso da Deliberação CIB-RJ Nº 755/2009,
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Deliberação CIB-RJ Nº 961/2010, Deliberação CIB-RJ Nº 1174/2010,
Deliberação CIB-RJ Nº 1598/2012 do NDVS Noroeste no valor de R$ 60.000,00
depositado em Itaperuna. Recurso da Portaria MS/SVS n°221/2010 CEREST
Noroeste, repassado para Itaperuna, com um incentivo de parcela única no valor de
R$ 50.000,00 e repasse mensal no valor de R$ 30.000,00 desde janeiro de 2011.
Recurso da Portaria 1996/2007 e Deliberação CIB 374/2007 da Educação
Permanente em Saúde no valor de R$ 225.150,94 depositado em Itaperuna. Recurso
da Portaria 2813/2008 e Deliberação CIB 573/2008 da Educação Permanente em
Saúde no valor de R$ 187.890,98 depositado em Itaperuna. Recurso PlanejaSUS
depositado em Natividade no Banco Bradesco AG: 6790 CC: 435-9 no valor de R$
40.394,25. D’Stefano informou que é preciso que Itaperuna preste contas dos recursos
alocados no município. 7. Planejamento Regional Integrado - Ciclo 2018/2020.
(AR/SES). Carinha informou que este ponto foi solicitado pela Assessoria de
Regionalização. D’Stefano falou sobre os encaminhamentos e orientações do
Processo de Planejamento Regional Integrado e a constituição dos Grupos Condutores
Regionais, sendo: Instituir o Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional
Integrado, responsável por conduzir o processo de planejamento, composto por
representantes da SES-RJ e COSEMS/RJ. Instituir o Grupo Condutor Regional do
Planejamento Regional Integrado, que operacionalizará o processo em sua região,
composto, pelos representantes regionais das seguintes áreas técnicas: planejamento
em saúde; controle e avaliação, atenção básica; vigilância em saúde; urgência e
emergência (RUE); atenção materno-infantil (Rede Cegonha); saúde mental (RAPS);
deficiência (RCPD); educação em saúde e CIES; média e alta complexidade e
regulação. Os integrantes das Câmaras Técnicas de cada região terão a
responsabilidade de acompanhar os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Condutor e
articular os temas abordados, nesse colegiado, com os técnicos de seus respectivos
municípios. Os Secretários Executivos das CIR e os Apoiadores Regionais do
COSEMS serão facilitadores desse processo. Todas as etapas do planejamento, tais
como, a definição dos problemas regionais prioritários, os objetivos estabelecidos
com vistas a melhoria da situação de saúde da população das 9 regiões de saúde, as
metas a serem alcançadas e as ações a serem realizadas, serão debatidas nas CIR, a
partir do material produzido pelo grupo condutor, com apoio técnico da SES/RJ e
COSEMS/RJ. O Plano Regional de Saúde – 2018/2021 - será pactuado no âmbito das
CIR e CIB. 8. Plano de Ação Regional da Rede Cegonha - Informações sobre o
Andamento do Plano (RC, SAB/SES). Carina informou que este ponto foi
solicitado pela Sra. Mariana Seabra, da Área Técnica da Saúde da Mulher. Carina leu
o informe enviado pela Área Técnica de Saúde da Mulher, Criança, Adolescente e
Aleitamento Materno (SES/SAS/SAB) – PAISMCA onde o mesmo informa que a
Oficina prevista para acontecer com as regiões que não tem Plano de Ação aprovado
foi cancelada devido a impossibilidade de comparecimento do Ministério da Saúde na
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referida agenda. O PAISMCA entende que é necessário que está oficina ocorra o mais
breve possível, por conta do prazo estipulado para atualização dos Planos de Ação
Regionais. Desta forma, reagendaremos numa data próxima e informaremos os
municípios através desta Secretaria Executiva. Aproveitamos para convidá-los para a
Oficina de Boas Práticas de Pré-Natal que ministraremos no Congresso
Multidisciplinar de Atenção Básica, no 06/10/2017 na universidade redentor, os
interessados deverão enviar e-mail para nds.equipe@redentor.edu.br. 9. Situação dos
Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis
(SVS/SES). Carina Informou que este ponto foi solicitado pela SVS, bem como em
CIB e CIR anteriores. Trata-se de informe sobre a situação de entrega dos PC de
Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis na SES. 10. Comunicado
SES/AR/SECIRNO /2017 sobre Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES
e CIB (CIR/NO). Carina informou que esse comunicado contendo o andamento dos
grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão,
será enviado via e-mails aos membros da CIR, onde poderão ser feitos destaques, na
ocasião da reunião, aos principais pontos discutidos nos grupos. Compõe o
comunicado os itens de pauta da Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse regional.
17. Informes COSEMS. Carina informou que este ponto foi solicitado pelo Srº
D´Stefano Silva, Apoiador Regional do COSEMS-RJ. D’Stefano informou que em
relação a questão das Ambulâncias à última informação que teve para aquisição das
mesmas seria por emenda parlamentar. D’Stefano informou que já enviou aos
gestores e-mails com Emendas de Custeios e outras. D’Stefano informou sobre o I
Congresso Interdisciplinar em Atenção Básica à Saúde das Regiões Norte e Noroeste
Fluminense de 6 a 8 de outubro. Gostaria de ressaltar que os cursos Pré-Congresso
serão oferecidos pela Secretaria Estadual de Saúde aos profissionais de saúde, sendo
assim, estes cursos não serão cobrados. Profissionais de Saúde de prefeituras
conveniadas com o Grupo Redentor também terão Inscrições Gratuitas no Congresso,
mediante a inscrição prévia. Carine agradeceu a presença de todos e encerraram a
reunião. 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 dois de setembro do ano de dois mil e
dezessetes.

