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Ao terceiro dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos, deu-se
início, no auditório no CEREST, situado na Rua José Alvarenga número seiscentos e quarenta e
dois, Centro, Duque de Caxias, a quarta 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. Monique Fazzi – Assessora da Regionalização, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha
– Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Ana Maria Cruz da Silva – Auxiliar
Administrativo SE/CIR. Sra. Lilian Cardoso de Freitas – Assessoria Participação Social e
Equidades/SES, Sra. Fabiana Braga Silva – EdpopSUS 2/Coordenação estadual/SES. Apoiadora do
COSEMS – Sra. Maria de Fátima Rezende. Representante do CISBAF – Sra. Marcia Cristina R.
de Paula – Diretora Técnica. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS
Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina G. Tenório – Diretora de Planejamento; SMS Duque
de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa Neto – Diretor de Planejamento; SMS Nilópolis – Suplente
Sr. Franklin Monteiro – Subsecretário; SMS Nova Iguaçu – Suplente Sra. Maria Fabiana da Silva
Neves – Subsecretária de Regulação, Sra. Denise Flavio de C.B. Lima – Superintendente de Gestão;
SMS São João de Meriti - Suplente Sr. Franklin Monteiro – Assessor de Planejamento; SMS
Seropédica – Suplente Sra. Elisangela Machado de Farias – Coord. de contratos e convênios e Sr.
Wagner Marino da Silva – Coordenador S.B.; Os municípios de Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita,
Queimados e Rio de Janeiro ficaram sem representação. I -Apresentação – 1. Planejamento
Regional Integrado - A Sra. Monique inicia a reunião com o informe sobre as recentes resoluções
emitidas pela CIT, sobre planejamento e regionalização que, entre outras, determinam a
organização das regiões de saúde em macrorregiões, com vistas a um desenho territorial que dê
conta da atenção integral aos usuários do SUS, em seu âmbito. Foi realizado um trabalho pelo MS,
com a consultoria da UFMG, que utilizou as redes de oncológica e cardiovascular, como traçadores
para identificar a oferta de serviços. No estado do Rio de Janeiro, a falta de serviços para constituir
as RAS, deve ser identificada no planejamento regional, ora em curso. Há ainda a determinação por
parte do MS, que as macrorregiões do estado e o cronograma do planejamento regional sejam
pactuados na CIB e encaminhados para o Ministério da Saúde e CIT, até o dia vinte e seis de junho.
Para o estado do Rio de Janeiro propor o desenho de macrorregiões, o diagnóstico das RS do PRI
terá de ser aprofundado. O planejamento não será apresentado hoje devido às novas diretrizes. O
GT PPI está estudando as redes de oncologia e cardiologia. 2. Panorama do CASF Ramón
Freitas, antiga AACD – A Sra. Denise Flávio – Subsecretária de Gestão do município de Nova
Iguaçu diz que o objetivo da apresentação é informar as mudanças, quanto ao atendimento, devido à
municipalização da AACD. O contrato com a AACD finalizou em março de dois mil e dezoito. A
unidade passa a denominar-se Centro de Atenção à Saúde Funcional – CASF - Ramon Pereira de
Freitas. O processo foi acompanhado pelo controle social a convite do prefeito. A AACD atendia
reabilitação e tinha oficina ortopédica para adultos e crianças. O serviço era ofertado de forma
regional atendendo a Metropolitana I e Centro Sul de forma espontânea sem regulação. O
atendimento foi reduzido a partir de dois mil e dezessete. Para amenizar a situação a prefeitura de
Nova Iguaçu resolveu avaliar e decidiu permanecer com o serviço. Os pacientes continuaram a ser
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atendidos, embora de forma precária, mas com a ajuda da comunidade. A transição foi feita em três
fases: primeiro com o mínimo de ruído possível e permanência dos funcionários. Em segundo lugar
foi feito o levantamento da lista de espera, visto que os arquivos anteriores não foram
disponibilizados pela AACD durante a transição. Em terceiro foi organizada a entrada de novos
pacientes. A Oficina ortopédica permaneceu. A unidade é grande, arejada e bem divida.
Futuramente o desejo é de que a unidade seja ampliada para CER II. Cuidar do paciente na
totalidade faz parte da missão da unidade. Os pacientes, após a alta, continuam fazendo atividades
na unidade com acompanhamento de terapeuta. Há disponibilidade para quem desejar visitar a
unidade. Através do grupo de mães a unidade recebeu equipamento novo, fez parceria com
entidades privadas e parceria para estagiários. O município de Nova Iguaçu continuará atendendo a
região. A Sra. Maria Fabiana solicita aos representantes que não enviem pacientes por livre
demanda. Os serviços da unidade serão disponibilizados através da regulação. O acesso será pelo
SISREG conforme documento já enviado. Permanece o atendimento para alta complexidade e
reabilitação de acordo com a PPI. 3. 4ª Etapa do Curso de aperfeiçoamento em Educação
popular em saúde - EdpopSUS – A Sra. Lilian Cardoso e Sra. Fabiana Braga fizeram a exposição,
através de slide, sobre o Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdpopSUS.
O curso tem como objetivo a implantação da PNEP-SUS, qualificando a prática educativa de
profissionais e lideranças comunitárias que atuam em território com cobertura da atenção básica. O
curso tem o mesmo formato da primeira versão com turmas de trinca e cinco alunos para atender a
ACS, AVS, profissionais de saúde, lideranças comunitárias, conselheiros e integrantes de
movimentos sociais. Organização do curso: cento e sessenta horas presenciais; dezessete encontros
semanais de aulas teóricas e vinte e quaro horas de trabalho em grupo. Estão previstas quinze
turmas para o estado do Rio de Janeiro. A FIOCRUZ estará disponibilizando material didático,
acompanhamento pedagógico, formação dos educadores, utilização do sistema de gestão
acadêmica, certificação de educadores e alunos, custeio do coordenador estadual e de um
profissional de apoio. O material didático consta do site podendo ser replicado. Os organizadores
pedem a contrapartida dos municípios na indicação, liberação e apoio aos educadores e alunos.
Disponibilização de local para as aulas, estrutura de áudio visual, estrutura de apoio para
alimentação e transporte. Os educadores e alunos nesta fase não receberão bolsa. O educador
popular I deve possuir graduação completa e o educador II ensino fundamental completo. Ambos
devem trabalhar e/ou possuir formação na atenção básica, educação popular, educação em saúde ou
atuar nos movimentos sociais/conselhos de saúde. Ter disponibilidade para participar de uma
oficina de formação com carga horária de quarenta horas e disponibilidade de vinte horas semanais,
sendo oito horas para atuar em sala de aula e doze horas de planejamento e acompanhamento
pedagógico. A gestão do município formaliza o interesse em receber o curso através de ofício. O
prazo é de sete dias úteis para envio do oficio. O assunto será pactuado após o recebimento dos
ofícios com a definição de quais municípios irão participar. Dessa forma poderá ser pactuado na
próxima CIR e CIB. II – Pactuação – 1. Atas da 1ª, 2ª e 3ª reunião ordinária da CIR M1 - A
Sra. Patricia esclarece que essas atas estão sendo repactuadas, tendo em vista um equívoco no envio
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para leitura prévia da primeira e segunda ata. A fim de corrigir o equívoco as atas citadas foram
reenvidas juntamente com a terceira ata para aprovação. Não havendo manifestação contrária, as
atas foram aprovadas e consideradas pactuadas. 2. Ratificação da Deliberação CIR M1 nº 07, que
“pactua ad referendum as emendas parlamentares” - A Sra. Monique lembra que a deliberação
número sete foi emitida, a fim de atender as emendas dos municípios de forma geral permitindo que
os municípios que ainda não haviam enviado seus ofícios fossem contemplados. A deliberação será
ratificada e no anexo serão incluídas as emendas que foram encaminhadas posteriormente. Sem que
houvesse manifestação contrária, o assunto foi considerado pactuado. 3. Emendas parlamentares
dos municípios de Queimados e Japeri – Essas emendas são novas. Não constaram na deliberação
anterior. Entretanto não foram aprovadas, tendo em vista a ausência dos técnicos dos municípios em
questão, cumprindo o que determina a Deliberação CIR M1 número oitenta e três de vinte e um, de
dezembro de dois mil e dezessete. 4. Habilitação de um serviço que já é prestador do SUS no
município de Duque de Caxias - Instituto Hermes Pardini – O Sr. Hélio Gouvea – Diretor de
Planejamento do município de Duque de Caxias esclarece que o prestador em tela já atendia o
município. Sofreu mudanças com a venda da instituição, consequentemente tendo assim, que alterar
o nome e o CNES. Dessa forma o município de Duque de Caxias pede a habilitação para inicio do
processo de credenciamento com o teto máximo de trinta e cinco mil reais. A plenária considera
pactuado o assunto, sem oposição. 5. Vagas para o curso de Metodologia em Educação
Permanente - As vagas para o curso foram discutidas e distribuídas na CIES ficando definido
como representantes do município do RJ Sra. Sonia Maria de Oliveira Serafim, Sr. Tony Ferreira e
Sra. Joselete Reis; Queimados – Sra. Maria da Conceição Socorro Gonçalves e Marcos Thadeu
Lagrotta (tendo em vista a desistência da pessoa indicada pelo município de Nilópolis), Seropédica
- Sr. Luiz Alberto Estelita da Costa. O assunto foi considerado pactuado. 6. Desmembramento do
CNES do HGNI e Maternidade Mariana Bulhões, no município de Nova Iguaçu – A Sra.
Maria Fabiana esclarece que a Maternidade aparece com endereço complementar do seu CNES no
HGNI. A fim de melhorar o gerenciamento o município pede o desmembramento do CNES e a
manutenção dos incentivos das habilitações dessas unidades. O assunto foi considerado pactuado.
7. Solicitação de Ampliação do teto MAC por déficit de recurso para assistência ao parto e
nascimento do município de São João de Meriti – O Sr. Franklin esclarece que o município fez
intervenção na maternidade filantrópica. O pedido de extrateto será para manutenção dessa unidade.
O município conversou com profissional do Ministério da Saúde. A unidade não pode ser
municipalizada devido a grande dívida. A situação financeira do município não permite assumir a
dívida. Foi feita uma nota técnica demonstrando a situação. O processo é antigo. Por orientação do
MS a SMS pede a deliberação, para andamento da negociação. Sem discussão o assunto foi
considerado pactuado. III – Informes – 1. Atualização do Plano da RUE - A coordenação
RUE/SES lembra que haverá avaliação dos componentes da RUE. Previsão do inicio dos
monitoramentos do plano da RUE é junho de dois mil e dezoito. 2. Regulação – A Sra. Maria
Fabiana diz que foi feito um tutorial explicativo sobre a regulação, a fim de atender ao pedido do
GT RCPD, de treinamento para os operadores municipais da ferramenta. Pede que os representantes
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enviem os contatos dos técnicos para avaliação do material. Em caso de dúvidas será agendado
treinamento. Não havendo outros assuntos a serem discutidos a Sra. Monique encerra a reunião às
doze horas e dez minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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