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Ao oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às 10h e 30 minutos, deu-se início na
Policlínica Drº Sérgio Arouca, sem nº, Praça Vital Brazil, bairro Vital Brazil/Niterói, a décima Reunião
Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Metropolitana II do corrente ano,
contando com a presença dos representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
(SES); Ceres Albuquerque (Representante titular de nível central na CIR Metro II); Andrea
Lembranzza (Secretaria Executiva da CIR Metro II); Roselane Cajado (Assistente I da SE/CIR
Metro II); Suely Osório (Representante do COSEMS/RJ); Anselmo de C. Ximenes (Gestor de Rio
Bonito); Tereza C. A. Fernandes (Gestora de Silva Jardim); Omar Luis Rocha (Suplente Niterói);
Sandro Ronquetti (Suplente de Itaboraí); Pamela Nunes (representante de São Gonçalo). A plenária
contou com a presença dos 5 Municípios da Região, sendo 2 representados por seus Secretários
Municipais de Saúde (Silva Jardim e Rio Bonito), 3 suplentes (São Gonçalo, Itaboraí e Niterói) e 2
municípios ausentes, Maricá e Tanguá. Ceres dá as boas-vindas e inicia a reunião. I - Pactuação 1
- Criação do Grupo Condutor Regional da RAPS – Ceres explica a importância da Rede e a
necessidade de criação do grupo. Tereza concorda com a criação do grupo e diz que Município
grande, fica sem controle de suas áreas técnicas. Sandro afirma que realmente é importante a
criação do grupo. Após considerações quanto a importância do mesmo, todos concordam em
pactuar a criação do grupo. 2 - Calendário CT e CIR - 2015 – Ceres apresentou o calendário da CIR
2015 e explica que o calendário proposto foi pensado considerando a dificuldade de conseguir
transporte, tanto do nível central SES (sendo necessário evitar duas CIR com representantes do
nível central, agendadas no mesmo dia), quanto das áreas técnicas SES, evitando que coincidam
pedidos de transporte das áreas técnicas, considerando a dificuldade em organizar as agendas,
com os feriados nacionais e estaduais, e possibilidade de pontos facultativos, do Estado do RJ e os
feriados municipais, considerando que o prazo de fechamento de pauta se dá conforme Regimento
Interno CIR, 05 dias antes da data CT, e que, quando este prazo coincidir com feriados, pontos
facultativos e fins de semana, será antecipado, a fim de haver tempo hábil para consolidação da
pauta, dado a agenda intensa de reuniões de GTs/Comitês/Comissões que podem anteceder a CT,
considerando que a proposta de calendário foi organizada com base no calendário CIB, Sandro
expõe que na CT foi falado sobre a data do dia 18/12/15, sobre a dificuldade que os Gestores terão
por conta dos congestionamentos. Ceres propõe pactuar o calendário com a ressalva de trocar a
data no decorrer do ano de 2015. O grupo pactuou o calendário da CIR 2015. II. Informes: 1Oncologia Cabeça e Pescoço - O tema foi solicitado pela Câmara Técnica do dia 01/12. Sandro
informa que o município está enfrentando muitas dificuldades com relação ao atendimento
oncológico de cabeça e pescoço. O grupo relata que a situação é muito crítica e emergencial em
todos os municípios da região, muitos pacientes sem atendimento, Sandro relata que colocou esta
situação também no COSEMS, Suely afirmou que Nelson, da SAECA, disse não ter nenhuma
referência no momento. Ceres pergunta sobre o atendimento no Antônio Pedro, Omar responde
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que o mesmo não tem condições, Ceres pergunta se um mutirão de cirurgias não ajudaria a
diminuir a fila na atualidade, Sandro respondeu que poderia ajudar a diminuir, porém não resolveria
o problema e ainda teria a questão da radioterapia. Tereza diz que a CIR, via Secretaria Executiva
deveria fazer um documento para o Estado (SAECA) solicitando resposta sobre esta situação.
Ceres pergunta se este documento não deveria sair via COSEMS. Tereza diz que o assunto está
sendo debatido na CIR, portanto o documento deve ser emitido pelo grupo, via SE/CIR, outros
membros concordam com a fala da Tereza, ficando então na responsabilidade da SE/CIR
encaminhar o documento, solicitando respostas com relação a esta problemática. 2 - Falta de
atendimento no Hospital Darcy Vargas em Rio Bonito – Tereza solicita inserir o informe, relata que
está com sérios problemas para ser atendida no Darcy Vargas, principalmente finais de semana,
que está sem pediatra e sem obstetra. No POA o atendimento tem que estar garantido a Silva
Jardim e Tanguá. Anselmo fala que também está com problemas no atendimento às gestantes do
município, que este é um problema administrativo do hospital. Tereza e Anselmo conversaram com
a prefeita e também irão conversar com a direção da unidade hospitalar. Foi levantada a questão
da hemodinâmica em Rio Bonito, que já teria o serviço pronto. Anselmo explica que é necessário
passar primeiro pelo processo de habilitação. 3 - Grupo de Trabalho da Atenção Básica, a próxima
reunião será dia 15/12/14, às 9:30, no IVB. A pauta a ser discutida será: Colegiado Gestor Local e
ouvidoria; Plano da RCPD, com a presença do coordenador do grupo condutor. 4 - Grupo de
Trabalho do Planejamento Regional, a reunião do dia 01/12/14 discutiu-se a realização do Fórum
de Planejamento com Recursos do Planeja SUS e matriz do planejamento. Próxima reunião dia
21/01, às 14h, local a definir. 5 - Grupo de Trabalho da Vigilância em Saúde. Foi cancelada a
reunião do dia 04/12. Próxima reunião dia 10/12 no Instituto Vital Brazil, casa de madeira. Pauta:
Planejamento Regional. 6 - CIES, a reunião foi agendada para o dia 09/12, no Instituto Vital Brazil,
do Município de Tanguá. A pauta discutida foi o planejamento 2015, desdobramentos da visita ao
Município de Piraí e capacitação oncologia (Desiderata). 7 - Grupo Condutor da Rede de Cuidados
a Pessoa com Deficiência, solicitado pauta ao GT de Atenção Básica para discussão do plano da
RCPD. O coordenador estará presente no dia 15/12. 8 . Grupo de trabalho do Comitê da Rede de
Urgência e Emergência, que terá a próxima reunião em Janeiro de 2015. A questão em pauta será
a grade de referência e discussão dos fluxos com as concessionárias, ENSEG, bombeiros, Polícias
Militar e Rodoviária. Ceres relata que a pessoa que era o contato, mudou, não sendo mais o Daniel,
sendo assim a SES terá que verificar quem é a pessoa no momento e assim enviar os convites
para a próxima reunião e Tereza acrescenta que foi informada que o Estado não tem representante
de Comitê de Urgência e Emergência e como está no final de gestão, seria melhor esperar o inicio
do ano para que seja definido e a partir da nomeação a pessoa possa iniciar o processo de convites
às concessionárias para a reunião da Rede de Urgência e Emergência da Metro II. Mas relata que
Ana Paula menciona a importância do grupo não parar por isso; deve continuar o trabalho e se for o
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caso a própria Tereza fazer os contatos, mas Tereza não acha conveniente ela sendo município
ligar para as concessionárias e fazer os convites sem que o estado ligue antes mencionando que
ela fará o contato com eles. 9. Recursos CIR – Ceres reforça a necessidade da liberação dos
recursos para a compra da impressora para a CIR Metro II, sendo que Solange presente na reunião
passada disse que estaria tomando providencias e, mas Omar representando Solange nesta, diz
que não teria o que falar e relata nossa paciência no caso. 10 - Informes CIB Os itens de
importância para a Região Metropolitana II foram informados ou pactuados na Reunião da CIB, no
dia 04/12/14. Suely passou o informe das emendas parlamentares, segundo ela aguardando
pronunciamento do Estado, lembrando que as emendas são pré-propostas e tem que inserir no
sistema; Silva Jardim foi contemplado na Rede de Frio; Aprovação do protocolo de enfermagem foi
informado sobre os comentários positivos realizados pelos membros da mesa da CIB e sobre a
expansão para todas as regiões do Estado; Cobertura vacinal baixa de HPV 2ª etapa e sarampo,
preocupação com o retorno do sarampo em algumas regiões do País, o grupo argumenta que
faltam campanhas por parte do Governo Federal na atualidade e houve muitos comentários
negativos na internet, redes sociais, quanto aos efeitos adversos da vacina HPV. Não tendo mais
assunto a ser discutido, eu, Andrea Lembranzza Marraschi, Secretaria Executiva e Roselane
Cajado, Assistente I da SE/CIR Metro II, relatamos e assinamos a presente ata. Niterói, 10/12/2014.
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