Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte
minutos, deu-se início, na sala quatro, do subsolo do Prédio da Prefeitura do Rio de Janeiro, situado
na Rua Afonso Cavalcante, quatrocentos e cinquenta e cinco – Cidade Nova – RJ, a décima reunião
Ordinária CIR da Metropolitana I. Presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro (SES): Representante de Nível Central: Sra. Renata Carnevale – Assessora de
Regionalização, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I,
Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sra. Dayanne Lucena – Assessora Técnica/SAPS
Representante NDVS - Sra. Heloiza Helena de O. M. Amaral. Representantes das Secretarias
Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves Tenório –
Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa Neto – Diretor de
Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria de Souza Inoue; SMS Nilópolis –
Suplente Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário; SMS Rio de Janeiro - Suplente Sra. Lídia Zimbardi –
Assessora Especial. Os municípios de Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de Meriti,
Japeri, Queimados e Seropédica não enviaram representante. A sra. Renata dá início a reunião
esclarecendo que não há quórum para pactuação. I – Pactuação – 1. Representação regional para
o Grupo condutor estadual da RCPD. A sra. Patrícia esclarece que o GT RCPD da região sugeriu
a Sra. Andrea Coutinho do município de Itaguaí e a Sra. Maria Aparecida Vidon, município do Rio
de Janeiro como representantes no Grupo Condutor Estadual, tendo o aceite de todos. A solicitação
de representantes no GT estadual veio da área técnica SES/RJ, a fim de constituir o grupo de
monitoramento da rede. 2. Remanejamento PPI município de Magé – O assunto foi retirado de
pauta tendo em vista a ausência de representante do município de Magé, em conformidade com a
Deliberação CIR Metro I, número oitenta e três de dois mil e dezessete. O remanejamento relativo à
retirada de recurso de consulta oftalmológica, exames citopatológicos e internação de clínica
médica, do município de Duque de Caxias, em que a SAECA/SES/RJ declara que não se opõe que
o recurso retorne para Magé, não foi pactuado. 3. Descredenciamento/desabilitação do Instituto
de Audiologia Santa Catarina - O sr. Hélio esclarece que o Instituto de audiologia Santa Catarina
não mais atende ao município de Duque de Caxias, tendo em vista a inspeção sanitária que
desabilita o serviço. Declara que a documentação foi encaminhada a SE/CIR para prosseguimento.
A plenária concorda. II – Informe – 1. Remanejamento PPI interregional Parati - Nova Iguaçu
– SE/CIR METRO I – A sra. Patrícia esclarece que o remanejamento solicitado por Parati foi
pactuado na região da Baia de Ilha Grande e autorizado pela SAECA/SES, que estará pactuando em
CIB. A plenária diverge dizendo que o município de Nova Iguaçu não atende a Região Metro I. A
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plenária solicita ao município de Nova Iguaçu que esclareça a divergência. A sra. Renata se
compromete em consultar a SAECA/SES para esclarecer se há necessidade de que o assunto seja
pactuado na RMI. 2. Solicitação de estudo para construção de hospital estadual no município
de Nova Iguaçu - SEI-12/001/025954/2019 – A CIR entende que há interesse de que se construa
unidade hospitalar para atender a falta de leito de cuidados prolongados, desde que atenda a região.
O processo estará retornando com essa informação e solicitando esclarecimentos quanto ao
financiamento dessa obra. 3. Planejamento Regional – A sra. Patrícia esclarece que o assunto foi
abordado na CT. Na ocasião a sra. Monica apresentou uma planilha com a identificação dos
problemas levantados no GT de Planejamento. Foram feitas adequações e sugestões de possíveis
soluções e providencias para alcance das metas. Será enviado a todos, o arquivo dessa apresentação,
assim que a Sra. Monica encaminhar o arquivo para SE/CIR, com a inclusão dos pontos pendentes
sobre vigilância e leitos de retaguarda. O assunto voltará a CT de dezembro. A sra. Renata enfatiza
que a apresentação dos problemas não tem metodologia de planejamento. O objetivo é refletir e
analisar os aspectos dos problemas e como estão sendo abordados nos planos municipais de saúde.
A partir daí buscar soluções que contemplem a necessidade e atendam os planos.
4.
Cofinanciamento Atenção Básica – A sra. Dayanne resume o primeiro quadrimestre que foi
apresentado em CT: o componente relativo à saúde da família foi pago para os municípios da
região. O componente dois foi alcançado apenas por um município no estado. O terceiro
componente, com exceção do município do Rio de Janeiro, não alcançou meta para o recebimento
do recurso, nesta região. Esclarece que o GT de Atenção Básica está trabalhando junto aos técnicos
para atender aos indicadores, sabendo que a região não tem cobertura que atenda a população.
Incentiva aos gestores a aderir ao cofinanciamento. É tempo de pensar na estratégia para
desenvolvimento de ações que fortaleçam a atenção primária nos municípios, diz a sra. Dayanne. Se
coloca à disposição para auxiliar na busca de estratégias. Pede que os gestores reforcem a
participação dos técnicos municipais nas reuniões do GT. Próximo GT acontecerá no dia vinte e
oito, na sede da SES/RJ, quando serão apresentados dois indicadores do PREFAP e o
cofinanciamento. Sem mais assuntos a serem tratados, a Sra. Patrícia esclarece que as pactuações
sobre os representantes da RCPD estadual e o descredenciamento do Instituto Santa Catarina serão
encaminhadas ad referendum, tendo em vista que a plenária não atingiu o número necessário de
quórum para pactuação. A sra. Renata agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às
onze horas e cinquenta minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a
presente ata.
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