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

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I
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Aos vinte dias do mês de dezembro do ano de dois mil e doze, às dez horas e cinquenta minutos, no
Centro Especializado no Tratamento de Hipertensão e Diabetes - CETHID, situado na Rua Onze, s/nº Queimados, 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, dos
Representantes das Secretárias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo - Sra. Sonia Zimbaro,
SMS Nilópolis – Sr. Fernando Lage Guilherme, SMS Nova Iguaçu Sr. Carlos Alberto da S. e Souza –
Subsecretário, SMS Queimados – Sra. Maria Betania – Assessora de Regulação, Sr. Ismael Lopes –
Secretário de Saúde, SMS Rio de Janeiro – Sra. Cristiany Ávila - Assessor. Ficou sem representação,
SMS Magé, SMS Japeri, SMS de São João de Meriti, SMS Mesquita, SMS Duque de Caxias, SMS
Itaguaí, SMS Seropédica. A Sra. Ana informa que a CIR de janeiro será no nível central a fim de
recepcionar os novos gestores. Para tanto, solicitou a todos os coordenadores regionais que
preparassem uma pasta para entrega contendo calendário de reuniões, deliberações, redes e etc.
Solicitou também que reproduzissem a apresentação feita a Dra. Monique na reunião de fevereiro.
Isso feito eles poderão conhecer e acompanhar as demandas discutidas na CIR de forma bem
orientada. Cabe ressaltar a necessidade de conscientizar os gestores da importância desse colegiado,
haja vista o fortalecimento dos resultados de negociações, até mesmo junto ao Ministério da Saúde. I
– Pactuação: 1. Aprovação da ata da 10ª Reunião Ordinária – A ata foi considerada aprovada pela
plenária, tendo em vista que não houve nenhum pedido de alteração. 2. Rede de Ostomizados –
Polo II – A Sra. Ana esclarece que de acordo com a situação de transição dos governos e
reorganização dos municípios não há possibilidade de pactuação, mas o assunto será discutido a fim
de traçar o perfil atual da demanda para que seja apresentado a SAECA e esta orientar quanto à
futura pactuação. O que obteve consenso da plenária. Na Rede de Ostomizados o Polo II é para
atendimento de intercorrências. A região não possui um local para esse tipo de atendimento. A
sugestão do Sr. Carlos é de que a partir de janeiro os grandes municípios da região se definam. O
funcionamento atual é de distribuição de bolsas nos poucos locais que ainda fornecem o material e
atendimento de emergência abastecida pelo custeio do próprio hospital a pacientes internados. A
realidade é que a situação dos pacientes continua a mesma que vem se arrastando ao longo do
tempo, que se tornou pública alcançando as vias jurídicas. A Sra. Sonia se justifica afirmando que
recebe periodicamente solicitação do juiz. Isto aconteceu após a divulgação da montagem do polo que
ainda não está em funcionamento. O Sr. Carlos segue dizendo que a questão dos ostomizados deve
ser tratada pela assistência. Ele cita que a estrutura proposta pela portaria é muito difícil de ser
executada. Sugere a criação de um GT para discussão minuciosa do assunto. Com o de acordo de
todos fica instituído a criação do GT de Ostomizados composto de técnicos da assistência com a
missão de propor a estrutura do polo I e definição do polo II, no prazo de três meses. Solicitar aos
novos gestores a indicação dos técnicos para compor esse GT. A Sra. Patrícia lembra que o polo II
inclui a cirurgia de reversão. A Sra. Betânia ressalta a necessidade de rever a PPI. A Sra. Ana lembra
que o GT de Planejamento tem essa missão. II - Informes: 1. QualiSUS – A Sra. Patrícia informa o
resumo da reunião com o grupo condutor na SAS, ressaltando que a parte do projeto relacionado à
conectividade não foi aplicada por dificuldades específicas, entretanto a verba será revertida para
outras partes como Rede Cegonha. O grupo pediu uma reunião extraordinária. A Sra. Ana orienta que
o assunto seja tratado na CIR de fevereiro com a presença dos técnicos estaduais para apresentação
dos objetivos do QualiSUS aos novos gestores. O que obteve o de acordo de todos. 2. Cirurgia
1

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

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Eletiva – Em reunião a SAECA informou que as verbas para as cirurgias foram depositadas no fundo
dos municípios. Entretanto erroneamente foi depositada uma verba no município de Japeri, sendo este
o único que não encaminhou as informações necessárias para inclusão do recebimento. A informação
é de que a SAECA fará o desconto dessa verba parceladamente. Por ser este um assunto de
relevância foram levantadas as dificuldades relativas ao SER que tem impedido o atendimento das
cirurgias. A Sra. Ana se comprometeu em levar esses questionamentos ao conhecimento da Sra.
Luzia. 3. SAMU Paracambi – A Sra. Patrícia lê a resposta do questionamento feito ao município de
Paracambi quanto ao pedido da região Centro Sul na mudança desse para o SAMU daquela região.
Visto que a região Centro Sul já possui RUE pactuada a CIR deverá questionar a área técnica do
estado sobre qual a posição para esse caso. 4. Sala de Vacina – Imunização – Os municípios com
pendência deverão encaminhar a documentação até o dia 20 de dezembro, hoje. São João de Meriti,
Nova Iguaçu e Magé não entregaram o Termo de Adesão e Queimados não informou o número de
salas existentes. Os municípios que não fizerem a adesão de forma adequada até o fechamento da
pauta da próxima CIB serão excluídos do certame. A Sra. Betânia ressalta a necessidade de retomar a
questão da PPI na reunião de fevereiro chamando o GT para que seja dado um prazo para conclusão.
Ela alerta também para a questão da ortopedia. A discussão foi inflamada por questões que vem
sendo discutidos a contento. O Sr. Ismael, secretário de Queimados, se despede, visto que está
deixando a gestão, por motivos pessoais. Ele relata a sua satisfação diante do aprendizado na sua
vivencia política. Não havendo mais assunto a ser tratado foi encerrada a reunião às doze horas e
cinco 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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