ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL– CIR METRO I

ATA DA 4ª. REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL –
METROPOLITANA I
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Aos 19 dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às 14 horas e 55 minutos, deu-se início no
município de Nova Iguaçu, na sede da CIR- Metro I, Rua Dom Walmor, 234/505 – Centro, a quarta
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Metropolitana I, contando com a presença
dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) – Sra. Patrícia VandaCoordenadora Regional, Sra. Márcia Thamsten – Secretária Executiva, Sra. Monique Fazzi –
Representante Nivel Central, Sra. Ana Paula Liberal – Suplente Nível Central da Subsecretária Geral,
Sra. Monica Almeida – Suplente Nível Central do Subsecretário de Atenção à Saúde, Sra. Márcia
Freitas – Superintendente de Regulação, Sra. Keila Justino de Almeida Silva – Coordenadora de
Comunicação de Serviços de Saúde da Superintendência de Assistência Farmacêutica, Sra. Fernanda
Garcia Lima Viana – Farmacêutica da Coordenação de Gestão da Superintendência de Assistência
Farmacêutica, Sr. Manuel Santos – Apoiador do COSEMS na Região. Representantes das
Secretarias Municipais de Saúde: SMS Nilópolis: Sr. Fernando Guilherme - Subsecretário de Saúde,
Sr. Paulo Cesar – Superintendente de Programa de Saúde; SMS Magé: Sra. Roselane R. Acácio
(suplente não oficial), SMS Rio de Janeiro: Sra. Zezé Caramêz; SMS Mesquita: Sra. Janequele
Azevedo, SMS Itaguaí: Sra. Ingrid Ellen; SMS Queimados: Sra Betânia Pessoa, Amanda Moraes dos
Santos; SMS Japeri: Sr Fábio Stasiaski; SMS Duque de Caxias: Sra. Lidia Zimbardi; SMS Seropédica:
Sr. Alexandre Passos, Sra. Dulce Inuoi; SMS Nova Iguaçu: Sr. Marcos Luiz Pisani, Jorge André
Linhares de Almeida (representantes não oficiais). Ficou sem representação a SMS São João de
Meriti e SMS Belford Roxo. É dada a palavra ao Representante do Nível Central Sra. Monique que
saudou o grupo e deu inicio a reunião. I- EXPEDIENTE: 1- Leitura e Aprovação da Ata: não tendo
nenhuma correção a fazer a Ata da reunião da 2ª reunião ordinária foi aprovada pela Plenária. IIORDEM DO DIA: 1- HOSPITAL DA MULHER HELONEIDA STUART – a Sra. Ana Paula informa que
de acordo com o levantamento feito no Hospital da Mulher Heloneida Stuart existem vagas para
exames que podem não estar sendo utilizadas pela região. A saber: mamografia, ultrassonografia,
biópsia de mama e tireóide, radiologia, eco cardiograma; contato para agendamento com a Sra.
Rivana pelo telefone: 2277-7700. No uso da palavra a Sra. Dulce esclarece que há grande dificuldade
no atendimento; que a permanência ao telefone chega a duas horas tornando inviável o procedimento.
A mesma solicita a intervenção da SES no sentido de possibilitar outra forma de comunicação que
facilite o agendamento. Tendo o acordo da plenária a Sra. Janequele falou sobre a dificuldade de
conseguir vagas para consultas e cirurgias. Chegou-se ao consenso de que há uma necessidade de
mapeamento da demanda e oferta junto aos GTs a fim de visualizar a real situação melhorando o
atendimento para as agendas. A Sra. Monique sugere que o assunto seja encaminhado na próxima
reunião sobre PPI com a Dra. Luzia Lamoza. A Sra. Ana Paula declara que as solicitações serão
encaminhadas, com posterior retorno dos resultados. 2 – RENAME: A Sra. Ana Paula apresenta os
representantes da Superintendência de Assistência Farmacêutica que compareceram com o objetivo
de dirimir as possíveis dúvidas que surgiram na terceira reunião do CIR em que a pauta incluía o
COAP. A Sra. Keila dá uma breve explanação quanto às diferenças entre o RENAM e o RENAME,
informando que a legislação do RENAME/2012 foi publicada em 28 de março pelo Ministério da
Saúde. No uso da palavra o Sr. Manuel diz que a atual RENAME tem uma relação de quase
quinhentos medicamentos, agregando componentes da atenção básica, componentes estratégicos,
componentes especializados, insumos e medicamentos hospitalares para dispensação interna coberto
pela AIH; falou que mediante a pactuação feita na CIT os próximos medicamentos que houver
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necessidade de serem incorporados deverão passar pela CONITEC - Comissão Nacional de
Incorporação de Novas Tecnologias; o prazo para inclusão de novos medicamentos é de 90 dias;
ressaltaram que a portaria que institui o RENAME 2012 abre a possibilidade dos estados e municípios
terem listas complementares decididas pelos CFTs das respectivas entidades, incorporações estas
que passam a ser cobertas pela fonte 00, estado ou município. Informa ainda que as listas de
medicamentos e preços contam no site. Fazendo uso da palavra a Sra. Fernanda aproveita a
oportunidade para informar que a SES em parceria com o COSEMS e a SMS de Nova Iguaçu, irá
realizar em 10 de maio do corrente um Seminário no auditório da UNIG, somente para a Região
Metropolitana I, com objetivo de discutir a integração da assistência farmacêutica e atenção básica. Sr.
Manuel complementa dizendo que o objetivo do seminário é a capacitação dos agentes, sem a qual
não haverá repasse de recursos do QualiSUS. 3 – LEITOS DE DENGUE: A Sra. Monique esclarece
que não houve mudanças na manutenção do fluxo dos leitos de dengue conversado anteriormente,
entretanto na última reunião do COSEMS obteve a informação que se encontram disponíveis 51 leitos
distribuídos pelas 6 unidades federais que serão regulados pela central do Rio de Janeiro, porém de
acordo com a evolução da epidemia haverá possibilidade de novo encontro e solicitação de aumento
desse número, se for necessário. A Sra. Monica Almeida, enfoca a idéia de manter as unidades 24h
municipais sempre com funcionários capacitados evidenciando o reforço nos treinamentos. A Sra.
Zezé manifesta sua preocupação com a possibilidade de ascendência da dengue até final de maio e
afirmou que o melhor incentivo é não permitir que as pessoas morram de dengues. Informou a
inauguração do Hospital Municipal Pedro II também em maio. A Sra. Márcia Freitas, anuncia a
disposição de quatro leitos de enfermaria no Hospital do Fundão que acabara de receber por telefone.
Sra. Monique pede que estes leitos sejam incluídos na Central de Regulação do município do Rio. Sr.
Fernando expõe sua dificuldade em receber o prontuário referente ao paciente atendido na rede
privada que veio a falecer no hospital do município de Nilópolis com suspeita de dengue. A Sra.
Monica sugere que os municípios tenham uma conversação com a rede privada para o treinamento
nesse sentido, se colocando a disposição na articulação dessa ação. 4 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
CIR: Foi apresentada pela Sra. Patrícia a prestação de contas esclarecendo que o recurso se
encontrava no município de São João de Meriti e por solicitação da SES foi transferido para o
município de Nova Iguaçu. O recurso não foi utilizado tornando possível um rendimento perfazendo um
total de R$ 21.763,05. Para utilização desse recurso a Sra. Patrícia apresenta um plano de
investimento. Ao findar da apresentação a Sra. Lidia Zimbardi sugere que o recurso para manutenção
da reforma da instalação da CIR seja revertido para o aluguel de outro imóvel mais adequado. A Sra.
Monique esclarece que o valor deste recurso não permite tal mudança, entretanto sugere que a
discussão seja encaminhada a Vigilância em Saúde para viabilidade de tal proposta. Em contrapartida
os representantes do município de Nova Iguaçu propõem que a CIR permaneça no imóvel atual
considerando as reformas e adequações necessárias. A Sra. Ana Paula informa da importância do
gasto dessa verba para a prestação de contas junto ao TCE solicitando que os representantes de
Nova Iguaçu priorizem as compras. A prestação de contas e o Plano de investimentos foram
considerados pactuados. 5 – RATIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO PÓLO PARA ALOCAÇÃO DO
RECURSO CIES: A Sra. Patrícia esclarece que o município de Belford Roxo havia sido pactuado
como sendo este o município polo para o recurso da CIES. Porém o Plano de Educação Permanente
da região enviado ao Ministério já constava Seropédica como Município polo. A ratificação do
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município de Seropédica evita transtornos na prestação de contas. O assunto foi aprovado pela
plenária. 6 – PROJETO SAÚDE EM CASA DO MUNCIPIO DE JAPERI: a Coordenadora Patrícia
apresenta o projeto do Município de Japeri na formação de atendimento domiciliar para deliberação.
Acatado pela plenária. A Sra. Monica faz uso da palavra aproveitando a oportunidade para anunciar
que possivelmente no dia 15 de maio do corrente o Ministério da Saúde com a sua Coordenação do
programa Melhor em Casa estará no Rio para uma conversa com os municípios que estão
implantando o projeto sendo essa uma oportunidade de diálogo com a equipe técnica do melhor em
casa. 7 – PMAQ: A Sra. Monica diz que o Ministério da saúde solicita uma deliberação da CIR
informando os municípios que aderiram ao PMAQ e esse documento seja enviado a CIB e ao
Ministério da Saúde com a ciência da região da adesão dos municípios. Com exceção dos municípios
de Magé, Nova Iguaçu e Nilópolis que não aderiram ao PMAQ. A mesma aproveita para informar que
neste mês de maio será o inicio da avaliação pelas universidades junto aos municípios. Orienta que os
gestores verifiquem o seu processo de trabalho permitindo uma visualização antecipada do que a auto
avaliação poderá detectar. Diz ainda que o Ministério continuará incentivando os municípios com
recursos, mas que uma boa avaliação poderá melhorar esse recurso. Em resposta ao questionamento
do representante de Nova Iguaçu a Sra. Monica diz que o município só poderá fazer adesão ao projeto
no próximo ano de acordo com a orientação do Ministério da Saúde. III - INFORMES: 1- A Sra. Ana
Paula justifica o equívoco relacionado ao e-mail enviado da SAECA com respeito ao SISREG e SER
junto ao município de Nova Iguaçu. Haja vista as diversas dificuldades relatadas quanto ao sistema a
Sra. Monique enfatiza a necessidade de ser encaminhada uma demanda para se obter a capacidade
de oferta das clinicas e do tipo de sistema que melhor se adéqua as necessidades: SER ou SISREG.
O Sr. Fernando relata que aparece em seu relatório um consumo do qual não foi efetivamente
utilizado. A Sra. Monique declara que o problema será analisado para tanto solicita ao Sr. Fernando
que aguarde a resposta. A Sra. Janequele solicita a possibilidade do agendamento, junto ao Instituto
Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro, seja através do Telefone uma vez que o sistema já existe
para a Região dos Lagos. 2 – A Sra. Monica informa que a reunião solicitada pela região com a Dra.
Luzia Lamosa sobre PPI será quarta feira, 25 de abril, às 14h, na sala dela. Poderão comparecer
profissionais de controle e avaliação que monitoram PPI e o Secretario. 3 – A Sra. Monica informa
sobre a Oficina de Ambiência das boas praticas da Rede Cegonha que será dia 20 e 21 de abril com
agradável programação, a Rua Almirante Barrosos, 54 - 10 andar, às 9h. 4 – A Sra. Ana Paula informa
que o Estado está em parceria com a Secretaria de Seropédica para abertura da maternidade em
breve. 5 - A Coordenadora Patrícia comunica que vai até o dia 20 de abril a inscrição com duas vagas
por município para o curso de Especialização em nível médio informado na última reunião da CIR. A
próxima reunião ordinária da CIR METRO I foi marcada para o dia 17 de maio, com a pauta e local a
serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às 16:30 horas. Sem nenhum outro ponto
levantado pelos participantes foram concluídos os trabalhos. Eu, Márcia Thamsten, Secretário (a)
Executivo (a) da CIR/METRO I lavrei e assinei a presente ata. Nova Iguaçu, 19 de abril de 2012.
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