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

ATA da 5ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Norte
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta
minutos, deu-se início na Sala de Reuniões da Secretaria de Saúde de São João da Barra, sito na
Rua Barão de Barcelos, 200, Centro, São João da Barra, RJ, a quinta 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) – Dra. Rafaela Almeida,
Representante Suplente do Nível Central e das Secretarias Municipais de Saúde: Dr. Geraldo
Augusto Pinto Venâncio - Secretário de Saúde de Campos dos Goytacazes, Dra. Maria de Jesus
Barboza Santos- Secretária de Saúde de Carapebus, Drª. Karla Vecci - Secretária de Saúde de
Conceição de Macabu, Hélio Cruz- Suplente SMS Campos dos Goytacazes, Luciano Reis
Moreira - Suplente SMS Conceição de Macabu, Ricardo Mourão - Suplente SMS Carapebus,
Marcélio Araújo Pinto - Suplente SMS São Fidélis, Claudiomar Alves - Suplente SMS São
João da Barra, Geiza Retameiro - Técnica SMS São João da Barra, Elio Miranda - Técnico
SMS São Fidélis, Carolina Saramago - Técnica SMS Campos dos Goytacazes, D’Stefano
Marcondes - Apoiador do COSEMS/RJ. A Plenária contou com a presença da Representação da
SES, de cinco Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde e dois
Suplentes; estavam ausentes a SMS Quissamã, São Francisco de Itabapoana e Macaé. Drª.
Rafaela Almeida, Representante Suplente do Nível Central, passou a palavra para saudação, ao
Suplente SMS São João da Barra, Dr. Claudiomar Alves, que agradeceu a presença de todos e
desejou uma boa reunião.

I- Pactuação: 1- Aprovação das Ata da 3ª e 4ª Reunião

Ordinária da CIR/Norte - as Atas foram aprovadas pela CIR. 2 - Considerações ao
Plano/Programa de Atenção Oncológica do Estado do Rio de Janeiro – Dra. Rafaela
Almeida esclareceu que o Plano foi analisado pelos técnicos municipais indicados pelos
Secretários Municipais de Saúde para integrarem do Grupo de Trabalho (transitório) Atenção
Oncológica onde foram verificados os dados constantes no modelo apresentado pela SES e
observada a necessidade das seguintes considerações: 1-Atualizar as informações constantes na
página 7, referente aos dados da cobertura da Atenção Básica na região. 2-Retificar a
informação constante na página 16, referente à Cirurgia de Cabeça e Pescoço devido à abertura
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do serviço no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia (IMNE), do Município de
Campos dos Goytacazes, que presta atendimento a todos os municípios da Região Norte, desde
janeiro de 2016. 3-Retificar a informação constante na página 38, referente às Ações
Programática informando que o serviço para tratamento de câncer de cabeça e pescoço já foi
iniciado no Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia (IMNE), do Município de Campos
dos Goytacazes desde janeiro de 2016. A CIR aprovou as considerações apresentadas. II INFORMES: 1- Remanejamento Programação Pactuada Integrada da SMS Conceição de
Macabu - Dra. Karla Vecci falou da dificuldade no atendimento às gestantes pela SMS
Quissamã, que é o município de referência pela PPI, mas que fechou o atendimento sem avisar
previamente; informou ainda que iniciou o processo de remanejamento da PPI mas que ainda
não possuía todos os documentos para encaminhamento à SES; Dra. Maria de Jesus Barboza
dos Santos também falou sobre as dificuldades que vem enfrentando para o atendimento de
seus munícipes pela SMS Quissamã, que vem negando o atendimento mas é o município de
referência em alguns procedimentos pela PPI; Dr. Geraldo Venancio falou que o município
deverá avisar caso não possa mais realizar atendimentos aos outros municípios; após discussão,
os gestores concordaram com os seguintes encaminhamentos: 1º D’Stefano Marcondes irá
consultar o setor jurídico do COSEMS sobre quais ações poderão ser tomadas pelos municípios
prejudicados com a negativa de atendimento pela SMS Quissamã; 2º a SMS Carapebus e SMS
Quissamã deverão apresentar, com urgência, os documentos para remanejamento dos recurso
alocados na SMS Quissamã, conforme preconiza a Deliberação CIB-RJ Nº 3509 de 20 de
agosto de 2015; e, 3º Dra. Rafaela Almeida iria verificar com a área técnica da Saúde da
Mulher da SES qual o encaminhamento para a questão. 2- Consolidação das reclamações
e/ou dificuldades dos municípios referente à REUNI- a SE-CIR informou que a SMS
Conceição de Macabu respondeu que não havia reclamações e somente a SMS Macaé
apresentou os dados solicitados para o envio das reclamações à SES, não caracterizando um
problema regional; os gestores informaram que possuem reclamações e solicitaram que o
assunto retorne na próxima pauta quando enviarão os dados solicitados para consolidação e
envio das reclamações à SES. 3- Solicitação de informações sobre a instituição e
formalização do Grupo Condutor Municipal da Rede Cegonha- Dra. Rafaela Almeida
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informou que se trata de uma solicitação da área técnica da Saúde da Mulher por uma
determinação do Ministério da Saúde e esclareceu que estão faltando informações dos
municípios de Conceição de Macabu, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana e solicitou o
envio das informações; Dr. Geraldo Venancio falou que recebeu uma auditoria do Ministério da
Saúde com diversas demandas referente a Rede Cegonha que já estão sendo atendidas. 4Alteração no calendário da CIR no mês de agosto, seguindo o cronograma da CIB - Dra.
Rafaela Almeida informou que devido ao cancelamento das reuniões da CT e CIB no mês de
agosto devido às Olimpíadas, foram canceladas as reuniões das CIR nas regiões, mas que
poderão ser realizadas, caso a região tenha algum assunto emergencial. 5- Solicitação da
indicação de 1 (um) articulador de cada Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância
das Doenças Crônicas não Transmissíveis – DCNT - Dra. Rafaela Almeida informou que a
Subsecretaria de Vigilância em Saúde enviou ofício solicitado essas informações e apresentou
os municípios que se encontram com pendência: Campos dos Goytacazes, Conceição de
Macabu, Macaé, São Francisco e São Fidélis. 6- Solicitação da indicação de 1(um) técnico de
cada Secretaria Municipal de Saúde para acompanhar a equipe do Ministério da Saúde
na Auditoria a ser realizada para os municípios relacionados a verificação da vacina de
poliomielite e de um veículo para deslocamento da equipe- a SE-CIR informou que
conforme acordado na CIB, a equipe do NDVS irá realizar visita nos seguintes municípios:
Campos, Macaé, Quissamã, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana. 7- Comunicado
AR/SE - CIR/Norte nº. 07/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIESos gestores dispensaram a leitura do comunicado; Dr. Claudiomar Alves (Coordenador do GC
Redes) solicitou a palavra e informou a necessidade da presença dos técnicos nas reuniões e
que as reuniões do GCRP Deficiência se encontram temporariamente suspensa até que o
Município de Campos dos Goytacazes informe a sua capacidade instalada. 8- 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. 9- 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; falou sobre a Capacitação do
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sistema BI INTUS - monitoramento do sistema REUNI de regulação, que para realização da
capacitação deveria ser acordado entre os gestores o local, transporte do técnico e alimentação;
Dra. Geiza Retameiro falou que poderia ser realizado no laboratório do IFF (Instituto Federal
Fluminense) mas solicitou a data para verificar a disponibilidade do local; Dra. Maria de Jesus
Barbosa dos Santos ofertou o veículo para transporte do técnico e Dr. Geraldo Venancio falou
que daria o lanche; D’Stefano Marcondes iria enviar as datas disponíveis do técnico para fechar
a data da capacitação. A reunião foi encerrada às 15:40 horas. Nada mais a tratar, Dra. Rafaela
Almeida deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima
reunião, a se realizar no dia 18/07, às 14 horas, no Município de Campos dos Goytacazes em
local a ser informado posteriormente. Eu, Geane Baptista, Secretário Executiva da CIR/N,
lavrei e assinei a presente ata. São João da Barra, 20 de junho de 2016.
Geane Baptista
Secretária Executiva da CIR/N

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
SMS de Campos dos Goytacazes

Maria de Jesus Barboza Santos
SMS Carapebus
Karla Vecci
SMS Conceição de Macabu

Rafaela Almeida
Suplente da Representante Titular Nìvel Central SES
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