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Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na
Câmara de Vereadores, situada na Av. Ministro Fernando costa, setecentos e cinquenta e quatro –
Centro - Seropédica, com presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES): Sra. Patrícia Vanda – Coordenadora CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva –
Secretária Executiva, Sra. Ana Paula Liberal – Assessora de Integração Regional, Sra. Karen Barbosa
Couto Pereira – Apoiadora, Sra. Sara F. de Almeida Gonçalves – Coord. Apoio Gestão, dos
Representantes das Secretárias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Sr. Oscarino dos
Santos Barreto Junior – Secretário de Saúde, Sr. Leandro Viana Morais – Coordenador Regulação;
SMS Duque de Caxias – Sra. Fátima A. Saieg – Assessora de Planejamento; Sra. Bárbara Secundino
– Chefe de Apoio Estratégico; SMS Itaguaí – Dulce Maria de Souza Inouie – Diretora de
Planejamento; SMS Japeri – Sr. Joselio Abreu Rosa – Subsecretário de Saúde, Wellington da C.
Silva – Vigilância em Saúde; SMS Magé – Sr. Marcelo Sá Bagueira Leal – Secretário de Saúde, Sra.
Eliane A.S.S.M.S. – Controle e Avaliação; SMS Mesquita – Sra. Glaucia A. Almeida – CABVS, Sra.
Claudia de Souza Ribeiro Travassos - CAT. Fisioterapia, Sr. Bruno Filgueiras Salgado – CARA; SMS
Nova Iguaçu - Sra. Marcia Cristina Ribeiro Paula - Subsecretária; SMS Queimados – Sra. Rosane
Azevedo – Subsecretária de Saúde; Sra. Janequele de Azevedo – Diretora Dep. Controle e Avaliação;
SMS de São João de Meriti – Sr. Oscar Berro – Secretário de Saúde; SMS Seropédica - Sr. Marcus
Neves Baroni – Secretário de Saúde. Ficou sem representação a SMS Nilópolis e SMS Rio de Janeiro.
I – Pactuação: 1. Aprovação da ata da 11ª e 12ª Reunião Ordinária de 2012 – As atas foram
consideradas aprovadas pela plenária, tendo em vista que não houve nenhum pedido de alteração. A
Sra. Ana informa que a ata do mês de fevereiro será enviada para aprovação na próxima reunião. 2.
Calendário CIR – 2013 - A Sra. Ana esclarece que o calendário anual da CIR precisou ser alterado,
tendo em vista que as agendas das CIRs do estado estavam trazendo conflitos para as áreas técnicas
no comparecimento as respectivas reuniões. Enfatizou que se houver necessidade de nova alteração
será repactuado. Os locais expressos no calendário são sugestões passíveis de alteração de acordo
com a situação de cada município. Após análise o calendário foi considerado pactuado. 3. Marcação
de exames via SISREG – A Sra. Janequele declara a satisfação em discutir o assunto dizendo que
esta é a oportunidade da região de se organizar para usar mais e melhor o recurso, revelando a força
dessa plenária com a credibilidade que merece, visto que no passado isso não era possível. Ela diz
que no SISREG estão configurados poucos procedimentos em relação aos hospitais federais, bem
como a agenda de exames. Os pacientes que faziam tratamento ou que estão sendo referenciados
recentemente estão retornando do atendimento para que seja feito novo agendamento. Sendo essa
uma discussão calorosa a Sra. Ana Paula sugere que o assunto aguarde o resultado da reunião que
está acontecendo na SES sobre o SISREG, na qual o Sr. Fabio apoiador do COSEMS está
participando, sendo essa a razão de sua ausência nessa plenária e que, provavelmente terá um
produto considerável que subsidiará a discussão. Ela diz que o assunto pode ser pautado na próxima
CIR em que solicitará a presença da Sra. Walesca para maiores esclarecimentos. O Sr. Oscarino
acrescenta dizendo que o problema não é o SISREG e sim as unidades que não atendem. A Sra.
Eliane diz que está desde dezembro de dois mil e doze com a questão e que, somente este mês
conseguiu concluir toda a formalização com a liberação das senhas. Observou então, que a demanda
já havia crescido de forma elevada para os hospitais federais. Levantada a questão da PPI a Sra. Ana
Paula sugere que o GT se reúna antes do encontro com a Sra. Walesca para consolidação das
questões dos municípios fortalecendo a discussão. Ficou acordado que cada município fará o
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levantamento de seus problemas. Eles serão enviados por e-mail para a Sra. Patricia que consolidará
a demanda e enviará para a Sra. Ana Paula. 4. PET Saúde – A Sra. Patrícia esclarece que todo ano o
Ministério da Saúde abre oportunidade para que universidades públicas e universidades privadas sem
fins lucrativos cadastrem seus projetos em saúde. No ano passado a região pactuou com a IFRJ,
UNIRIO e UERJ projetos que seriam executados no município do Rio de Janeiro, já que as
universidades da baixada não apresentaram projetos. Recebemos solicitação do IFRJ que deseja
reapresentar ao MS cinco projetos que não foram aprovados no ano passado. Para tanto é necessário
inseri-los no sistema até o dia quinze de abril. Dentre esses quesitos é necessária a apresentação do
projeto na CIES, depois pactuado em CIR e posteriormente pactuação na CIB. O pedido é que esta
plenária delibere Ad Referendum, a fim de não perder o prazo, visto que não acontecerá outra CIR
antes da data final. Após leitura da nota técnica emitida pela Educação Permanente e esclarecimentos
das dúvidas, ficou estabelecido que fosse emitida a deliberação e as universidades que tiverem
interesse em incluir algum projeto deverão apresenta-los na CIES até o dia dez. Assim sendo, o
assunto foi pactuado Ad Referendum pela plenária. II – Apresentação – 1. GT de Atenção Básica –
Pactuação do GT e sua composição no âmbito da CIR - A Sra. Sara apresenta a estrutura e a
organização da Atenção Básica, mostrando a importância da constituição do grupo e seus objetivos.
Com aprovação de todos ficou estabelecida a data de vinte e quatro de abril para o encontro em São
João de Meriti. Ela antecipa os informes sobre a adesão ao PMAQ e suas vertentes, dizendo da
importância de que a região complete a adesão ao PMAQ até o dia trinta e um de março. Falta o
município de Magé. Essa adesão trás os benefícios da autoavaliação das equipes, da gestão e
avaliação externa que contribui para modificação do processo de trabalho. Juntamente com esse
beneficio existe a inclusão do incentivo que ajudará a minimizar os problemas encontrados nessa
avaliação. Adesão ao PSF começa em dezoito de abril e vai até o dia trinta de abril; A adesão à Saúde
na Escola já foi concluído em quinze de março; O Requalifica que diz respeito à construção, reforma e
ampliação, tem prazo até o dia cinco de abril. Para a inclusão de ordem de inicio de serviço, de
propostas de dois mil e nove a dois mil e doze o prazo é até trinta e um de maio. A fim de evitar a
devolução do recurso o sistema deve ser alimentado dentro dos prazos. Para o exercício de dois mil e
treze foi constituído prazos de nove meses para inicio das obras e dezoito meses para conclusão, com
informação devidamente inserida no sistema, sob pena de ter o recurso suspenso. Diz que todo PAC
será bloqueado se as informações não forem inseridas no SISMOB. Os municípios de São João de
Meriti, Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Japeri precisam ajustar os problemas dos terrenos
elencados para construção das Clinicas da Família. Magé e Itaguaí já estão com a situação
regularizada e os processos estão em andamento. As técnicas da SES se comprometem a enviar por
e-mail as informações detalhadas. No dia 16 de maio acontecerá o segundo Fórum de Atenção Básica.
Estão convidados Secretários, Coordenadores de Atenção Básica e Técnicos do PSF em que será
discutida a qualificação do pré-natal e sífilis congênita com foco na saúde materno infantil. Foi adiado o
seminário TB. A nova data será divulgada posteriormente. Para a saúde mental acontecerá o evento
no dia nove de abril que apresentará a transição do Consultório de Rua para Consultório na Rua. 2.
Fórum Virtual de Apoiadores Regionais do COSEMS - Não houve a apresentação visto que o SR.
Fabio não pode comparecer. A apresentação será ponto de pauta da próxima reunião. III – Informes –
1. CIB – Pactuações da Região Metro I – Não foram anunciados nesta plenária. 2. Grupos de
Trabalhos - A Sra. Ana diz que está acontecendo o GT de Planejamento da região com a presença da
área técnica estadual dando suporte a todas as reuniões da Metropolitana I, todavia com a ausência
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de representantes municipais relevantes para discussão. O Planejamento estadual está previsto para
acontecer nos dias dezesseis e dezessete de abril. Ela pede que os Municípios de Nova Iguaçu,
Duque de Caxias e Rio de Janeiro se façam representar, pois as discussões ficam incipientes sem a
presença deles. Se não houver amadurecimento do diagnóstico até o seminário não haverá um plano
regional. Será encaminhada para todos os representantes a planilha de diagnóstico a fim de seja
discutida internamente com posterior envio a CIR para consolidação e discussão no GT. A Sr Patrícia
informa que o GT dengue está acontecendo quinzenalmente visto que a região está em situação de
alerta. O vírus quatro está circulando na região. A maioria dos casos são dengues clássicas, entretanto
ocorreu um óbito em Magé e dois óbitos suspeitos um em Itaguaí e Nova Iguaçu que estão sobre
investigação. O Sr. Oscar alerta para o cuidado na divulgação quanto à epidemia sem uma avaliação
profunda. 3. Reunião sobre Dengue com os prefeitos e secretário - No dia três de abril, às catorze
horas, no Centro de Pesquisa do Idoso, ao lado do Planetário, na Gávea, acontecerá uma reunião com
os prefeitos e secretários sobre dengue, visto que foi emitido um sinal de alerta para Metropolitana I,
embora não haja epidemia. Será enviado o convite. A Sra. Ana sugere que o coordenador de vigilância
do município acompanhe o gestor na reunião. 4. PPI – A Sra. Ana diz que a Sra. Luzia Lamosa está se
retirando da Superintendencia, ainda não há substituto e, portanto, solicitou a Sra. Monica que criasse
um cronograma de apresentação da PPI nas regiões. Ela acredita que isso acontecerá em abril com
prioridade para Metropolitana I por ser uma região de elevado grau de dificuldade. A Sra. Janequele
alerta para a questão da cintilografia que não tem sido feito prejudicando a continuidade do tratamento
do paciente que precisa fazer radioterapia. Ela solicita a urgência nesse assunto. A Sra. Ana diz que os
municípios precisam procurar prestadores que façam esse serviço. Questionamentos e críticas sobre o
atendimento e descredenciamento dos laboratórios foram feitos. Após discussão entendeu-se que os
municípios devem levantar sua demanda para busca de novos prestadores ou aumento da capacidade
dos já existentes. Não havendo mais assunto a ser tratado foi encerrada a reunião às doze horas e
dezesseis minutos. Eu, Sidnéa Alvim da Silva, Secretária Executiva lavrei a presente ata que vai por
mim e pela coordenadora assinada, após aprovação.
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