Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA da 4ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas e
quatroze minutos, deu-se início no Gabinete do Secretário da Secretaria de Saúde de Macaé,
sito na Rua Visconde de Quissamã, 355, Centro, Macaé, RJ, a quarta Reunião Ordinária da
Comissão Intergestores Regional da Região Norte, contando com a presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) – Maria de Fátima Cavaleiro,
Representante titular do Nível Central e das Secretarias Municipais de Saúde: Dr. Geraldo
Augusto Pinto Venancio - Secretário de Saúde de Campos dos Goytacazes, Dra. Maria de
Jesus Barboza - Secretária de Saúde de Carapebus, Dr. Pedro Reis Pereira–Secretário de
Saúde de Macaé, Hélio Cruz- Suplente SMS Campos dos Goytacazes, Ricardo MourãoSuplente SMS Carapebus, Sônia Mussi -Suplente SMS Macaé, Laís Almeida - Assessora
SMS Macaé, Valéria Lopes- Assessora SMS Macaé, D’Stefano Marcondes-Apoiador do
COSEMS/RJ. A Plenária contou com a presença da Representação da SES, de três Secretarias
Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde (Campos dos Goytacazes, Carapebus e
Macaé), ficando sem quórum para pactuações; estava sem representação a SMS Conceição de
Macabu, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Dra. Maria
de Fátima Cavaleiro, Representante do Nível Central, passou a palavra para saudação, ao
SMS Macaé, Dr. Pedro Reis que agradeceu a presença de todos. I- APRESENTAÇÃO 1Apresentação da produção do Serviço de Órteses e Próteses do Município de Campos
dos Goytacazes- Sra. Maria de Fátima Cavaleiro falou que a apresentação era em
atendimento a solicitação da plenária anterior feita por Geiza Retameiro, coordenadora do GT
RCPD que dizia respeito ao fluxo de encaminhamento de pacientes para o serviço de
reabilitação física e motora que é referência na região; Dra. Maria de Jesus Barboza falou
sobre a dificuldade no acesso ao serviço localizado no Hospital Geral de Guarus; Dr. Geraldo
Venancio esclareceu que, no momento só possui um Médico para o atendimento desta linha de
cuidado na Unidade, e que a priorização tem sido aos pacientes internados, mas que este
impasse vem sendo estudado pelo município, e que o coordenador do serviço de Reabilitação
do HGG informou que os atendimentos aos municípios tem sido prejudicado por problemas
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no transporte de pacientes; após discussão Dr. Geraldo Venancio informou que será realizado
um estudo para verificar a capacidade instalada do serviço para verificar a possibilidade de
atendimento para as regiões Norte e Noroeste; a CIR concordou com a realização de uma
reunião do GT RCPD para apresentação pela SMS Campos, da capacidade instalada do
serviço do HGG e para a definição do fluxo de encaminhamento de pacientes. E ficou
acordado que, a conclusão deste estudo e das definições estabelecidas na reunião em pauta
será apresentando como ponto de pauta na próxima reunião ordinária da CIR; II –
PACTUAÇÃO: 1 - Aprovação da Ata: devido à falta de quórum não ocorreu a pacutação da
ATA. 2. Considerações ao Plano/Programa de Atenção Oncológica do Estado do Rio de
Janeiro- devido à falta de quórum não ocorreu a pacutação do assunto. III- INFORMES: 1Proposta nº 11892.333000/1160-05 e nº 11892.333000/1160-07 referente a Estruturação
de

Unidades

de

Atenção

Especializada

em

Saúde,

com

aquisição

de

equipamento/material permanente com recursos financeiros oriundos da Emenda
Parlamentar nº 2397004, do Município de Quissamã/RJ – informado pela SE-CIR/N. 2Proposta nº 11892.333000/1160-08 referente a Estruturação de Unidade de atenção
especializada em Saúde, com aquisição de equipamento/material permanente com
recursos financeiros oriundos da Emenda Parlamentar nº 14730024, do Município de
Quissamã/RJ– informado pela SE-CIR/N. 3- Proposta nº 11892.333000/1160-03 e nº
11892.333000/1160-04 referente a Estruturação da Rede de Atenção Básica de Saúde,
com aquisição de equipamento/material permanente com recursos financeiros oriundos
da Emenda Parlamentar nº 3075005, do Município de Quissamã/RJ– informado pela SECIR/N. 4- Plano Municipal de Assistência Farmacêutica do Município de Quissamã do
ano de 2016– informado pela SE-CIR/N. Os Gestores presentes pediram para incluir o
informe, sobre a ocorrência frequente de problemas com os pacientes regulados através do
REUNI. Destacaram que os pacientes estão vindo para o Rio, regulados para os Hospitais
Municipais e não estão sendo atendidos, recebendo a informação que não existe chave
(código) para atendimento. Foi solicitada pelos Gestores presentes uma reunião extraordinária
do GT Regulação/PPI, tendo como pauta: a apresentação e esclarecimentos sobre a regulação
da Oftalmologia pela SMS Campos dos Goytacazes e acesso ao REUNI; o Município de
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Campos também voltou a solicitar que os municípios da região definam e apresentem os seus
Planos da linha de cuidado para Obesidade Mórbida. Ainda faltam, Conceição de Macabu,
São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. Já existem dois serviços habilitados em Campos,
mas dependem destes planos para definição dos fluxos de acesso. 5- Comunicado AR/SE CIR/Norte nº. 07/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES- os
gestores dispensaram a leitura do comunicado. 6- Informes CIB/RJ- a SE-CIR/N justificou
a ausência do Dr. Sandro Regis Barreto (Técnico CT da CIB) e informou que os informes
foram enviados anteriormente por meio eletrônico. 7- Informes do COSEMS/RJ- o Sr.
D’Stefano Marcondes (Apoiador institucional do COSEMS/RJ) comunicou os assuntos de
relevância para a região e informou que os documentos e portarias seriam enviados por meio
eletrônico aos membros da CIR. A reunião foi encerrada às 16:20 horas. Nada mais a tratar,
Dra. Maria de Fátima Cavaleiro deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os
participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia 20 de junho, às 14 horas, no
Município de São João da Barra em local a ser informado posteriormente. Eu, Geane Baptista,
Secretário Executiva da CIR/N, lavrei e assinei a presente ata. Macaé, 23 de maio de 2016.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Geraldo Augusto Pinto Venancio
SMS de Campos dos Goytacazes

Maria de Jesus Barboza
SMS Carapebus

Pedro Reis Pereira
SMS Macaé

Maria de Fátima Cavaleiro
Representante Titular Nìvel Central SES
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