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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte minutos,
deu-se início, na sala quatro, do subsolo, da Prefeitura do Rio de Janeiro, situado na Rua Afonso
Cavalcante, quatrocentos e cinquenta e cinco – Centro - RJ, a sétima 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. Monica
Almeida – Assessora de Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária
Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR. Apoiadora do
COSEMS – Sra. Maria de Fátima Rezende. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde:
SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina G. Tenório – Diretora de Planejamento; SMS
Duque de Caxias – Sr. José Carlos de Oliveira – Secretário de Saúde e Sr. Hélio Gouvêa Neto –
Diretor de Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria de Souza Inouei; SMS
Mesquita – Suplente Sra. Gizelle de Abreu Porto Gomes – Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis
– Suplente Sr. Franklin Monteiro – Subsecretário; SMS Nova Iguaçu – Suplente Sr. Carlos Alberto
S. Souza – Subsecretário de Planejamento; SMS Rio de Janeiro – Suplente Sra. Lídia Zimbardi –
Assessora, Sra. Lucia Lafayette – Assessora S\SISREG e Sra. Andrea R. A. Marcolino –
CRZ\SMS; SMS São João de Meriti – Suplente Sr. Franklin Monteiro – Assessor de
Planejamento; SMS Seropédica – Suplente Sr. Wagner Marino da Silva – Coordenador Saúde
Bucal. Os municípios de Japeri, Magé e Queimados ficaram sem representação. A Sra. Monique
inicia a reunião conforme pauta. I - Apresentação – 1. Nota técnica e emendas parlamentares –
SES/RJ - A sra. Patrícia esclarece que essa apresentação tem por objetivo relembrar o fluxo de
documentos no âmbito da Secretaria Executiva da CIR, os municípios e a SES-RJ. A apresentação
foi feita também na Câmara Técnica e o arquivo foi encaminhado a todos por e-mail. Destaca os
quatro pontos principais: emenda parlamentar, habilitação, solicitação de pauta e remanejamento
PPI. Os municípios deverão encaminhar as emendas diretamente à área técnica, via oficio, contendo
todos os documentos necessários e os espelhos das propostas e, para a SE/CIR através de e-mail ou
cópia do documento para ser levado a CIR, como informe. Com relação aos credenciamentos e
habilitações os municípios enviam os documentos para SE/CIR, que procederá a inclusão na pauta
de reunião para pactuação, com posterior envio a Assessoria de Regionalização que encaminhará
para a área técnica, que pautará na CIB. O fluxo de remanejamento de PPI inicia com a entrega do
pedido, devidamente documentado na SE/CIR, que pauta para discussão na CT e informe na CIR.
Posteriormente encaminha a AR que fará a entrega na SAECA/SES. Após análise o documento
retorna para pactuação em CIR ou não, de acordo com o parecer da SAECA. Em caso positivo a
SE/CIR providencia os trâmites para inclusão em CIB. Os remanejamentos inter-regionais serão
tratados como informe. Os pedidos de pauta em geral devem ser encaminhados pelos municípios a
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SE/CIR com os documentos pertinentes para apreciação do colegiado. 2. Fluxo para aquisição do
Rio Card Especial para não munícipes do Rio de Janeiro - A sra. Andreia - representante da
Coordenação de reabilitação do município do RJ esclarece que o novo fluxo está baseado no
Decreto quarenta e quatro mil, setecentos e vinte e oito, de doze de julho de dois mil e dezoito, que
assegura o exercício das gratuidades, mediante a instituição do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
nos serviços de transporte público de passageiros por ônibus do Município do Rio de Janeiro. A
solicitação de gratuidade por deficiência ou doenças crônicas será realizada em postos de
atendimento específicos, definidos pela SUBPAD e pela SMS-RJ, mediante agendamento prévio
pelo telefone. Depois do agendamento, o usuário deverá comparecer na unidade e apresentar
formulário padrão e toda documentação pertinente (laudo, CPF, ID, CNS, Comprovante de
residência e exames complementares). A validade do benefício da gratuidade será: indeterminada,
para pessoas com deficiência; no mínimo de vinte e quatro meses, para pessoas com doenças renais
crônicas e no máximo de doze meses, para pessoas com as demais doenças crônicas. O formulário
será disponibilizado para todos. Enfatiza que a disponibilidade da gratuidade está restrita ao
tratamento do paciente no município do RJ. II – Pactuação – 1. Atas da 4ª e 5ª Reunião
Ordinária da CIR Metro I – As atas da quarta e quinta Reunião Ordinária CIR Metro I foram
consideradas pactuadas, tendo em vista que não houve manifestação contrária. 2. Metas para o
processo de pactuação dos indicadores para o ano de 2018 – A Sra. Monica Almeida esclarece
que a proposta foi definida na última CIB de que os municípios estariam fechando suas planilhas de
metas para apresentação no CMS para pactuação hoje. Considerando que os municípios presentes
declararam que não foram concluídas todas as etapas para pactuação das metas, a sra. Monica
sugere que a apresentação fique para a próxima reunião. Que na reunião de setembro as metas
sejam analisadas efetivamente não só pelo olhar burocrático. Para isso pede que os municípios
encaminhem suas planilhas com antecedência para SE/CIR, a fim de que se formule uma planilha
que apresente o consolidado da região. Informa que o FormSUS já está aberto. O SISPACTO não
mais existe, mas o MS estará definindo novo sistema. A ideia é de que as planilhas já estejam
pactuadas quando o novo sistema entrar em vigor. A sra. Monique resume dizendo que o assunto
passa a ser considerado informe visto que não houve pactuação. Na próxima reunião o tema será
revisto. 3. Habilitação do serviço de assistência de alta complexidade em cirurgia vascular do
Hospital Municipal Salgado Filho (CNES: 2296306) – município do RJ -O assunto foi
considerado pactuado, tendo em vista que não houve manifestação contrária. 4. Habilitação do
Serviço de oncologia - HINJA, no município de Duque de Caxias - O Sr. José Carlos –
Secretário de Saúde diz que o pedido de habilitação se trata de serviço novo para atender a
oncologia, com previsão para inauguração em setembro. A quimioterapia e a radioterapia já estão
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funcionando. A plenária solicita que seja apresentado o projeto do serviço para fim de
conhecimento. Após ampla discussão e debate ficou entendido que a unidade constará como futura
UNACON. A sra. Monica diz que a região tem todo interesse de que o serviço de UNACON seja
implantado em Duque de Caxias. Para que o processo não seja embargado no seu trâmite, sugere
que haja uma reunião técnica com a SAECA/SES, a fim de que seja bem elaborado e apresentado
na CIR, CIB e enviado ao MS. A agenda do Sr. Marcelo será consultada e informado o dia da
reunião. A plenária se manifestou a favor. Portanto não houve pactuação. 5. Habilitação do Centro
de Saúde Vasco Barcellos como serviço de referência para diagnóstico e tratamento de lesões
percussoras do câncer do colo uterino – SRC, no município de Nova Iguaçu. O sr. Carlos
Alberto esclarece que o trâmite processual está sendo realizado. O pleito é de que o recurso para
implantação do serviço seja utilizado na compra de equipamento da exérese. Algumas ações já
estão sendo realizadas. A unidade conta com serviço de rádio e quimioterapia. O serviço é
ambulatorial. O assunto foi considerado pactuado após debate. III – Informe – 1. UNACON-BIG
– CI SES/AR/SECBIG nº 10/2018 – A sra. Monique esclarece que a Região da Baía de Ilha
Grande, através de ofício, solicita a manifestação dos municípios de Itaguaí e Seropédica, se
estariam interessados em fazerem parte do UNACON-Angra dos Reis, considerando que a aquela
região precisa de complementação quanto ao número da população que permita a constituição do
serviço e pela proximidade física com municípios citados. A sra. Dulce – suplente do secretário do
município de Itaguaí afirma que estará enviando a SAECA/SES manifestação contrária a proposta.
O Sr. Wagner – suplente do secretário no município de Seropédica diz que a gestão não está
interessada na proposta. Sra. Monique orienta que os gestores encaminhem a manifestação por
escrito a SE/CIR, que procederá a remessa a Assessoria da Regionalização. 2. Ofício
CGUE/DAHU/SAS/MS nº 206/2018 – Leitos de retaguarda RAU para o Hospital Municipal
Evandro Freire - A Sra. Lídia diz que essa solicitação é antiga. Na época foi solicitada a
habilitação de quarenta leitos clínicos e dez leitos de UTI. O Ministério informa, neste documento,
que apenas os dez leitos de UTI foram habilitados, tendo em vista que os quarenta leitos constam do
recurso pago a Região Metro I e II, de acordo com a portaria ministerial mil duzentos e setenta e
seis de dois mil e treze. 3. Remanejamento PPI – São João Meriti – o sr. Franklin diz que através
do oficio numero sete de dois mil e dezoito, a gestão do município de São João de Meriti informa
que fará o remanejamento de procedimentos alocados nos municípios de Belford Roxo, Nova
Iguaçu, Cabo Frio, Rio de Janeiro e Duque de Caxias para o Centro de imagens que será inaugurado
no município. Solicita que o município do RJ se manifeste quanto a parte oncológica junto a
SAECA/SES, a fim de continuar o processo. As documentações para ciência foram enviadas. 4.
Remanejamento PPI – Duque de Caxias - O sr. Hélio informa que está retornando para o teto do
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município de Duque de Caxias, os recursos de cintilografia, ressonância e tomografia, atualmente
alocados no município de Nova Iguaçu. 5. Regulação SER: Hospital do Andaraí – transferência
de vagas de ginecologia/mastologia para oncologia/mastologia no município do Rio de Janeiro
– A sra. Lucia informa que o município do RJ recebeu um e-mail do Hospital Federal do Andaraí
dizendo que não haveria mais agendamento para ginecologia/mastologia a partir de quinze de
setembro. Essas vagas passariam para o SER na oncologia/mastologia. O que se entendeu foi o final
das vagas de consulta e diagnóstico para tratamento de oncologia. Nesta mesma semana aconteceu
uma reunião com a regulação estadual e as unidades federais com a participação do município do
RJ. Na verdade, seriam aumentadas as vagas para oncologia/mastologia, sendo essa uma afirmação
do MP. O DGH/MS não confirmou, mas se propôs a avaliar o caso. A sra. Monique solicita que o
município do RJ paute o assunto na próxima reunião caso haja novas informações. 6. Emendas
parlamentares dos municípios de Duque de Caxias e São João de Meriti e Belford Roxo – O
município de São João de Meriti propõe a emenda para construção de unidade de atenção
especializada; o município de Duque de Caxias propõe para oficina ortopédica do CER IV e,
Belford Roxo para o Requalifica da UBS Américo Vespúcio. 7. Uso dos testes rápidos de dengue,
Zika e Chikungunya – A sra. Monique diz que a Subsecretaria de Vigilância em Saúde/SES-RJ
solicita aos municípios que verifiquem o uso dos testes rápidos de dengue, Zika e Chikungunya,
tendo em vista que alguns municípios têm reclamado da qualidade dos testes. A Subsecretaria
encaminhou documento ao Ministério da Saúde informando o caso. O pedido é que os gestores
encaminhem documento oficial a SVS/SES-RJ informando quaisquer ocorrências referentes aos
testes (qualidade e quantidade), a fim de subsidiar pedido de explicações junto ao MS. O uso não
deverá ser interrompido. 8. Reunião RUE – aconteceu no dia vinte e sete de agosto, com a presença
dos municípios do Rio de Janeiro, São João de Meriti, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de
Caxias, Queimados, Magé, SAMU do RJ, GSE Estadual e equipe técnica do estado. O debate sobre
a grade de referência da rede gerou a necessidade de que a discussão seja continuada mensalmente
para acompanhamento do fluxo. As reuniões acontecerão alternadamente no município do RJ e na
Baixada. O próximo encontro será no CISBAF com data a ser confirmada. Foi proposta a criação de
planilha que refletisse as inconformidades nos encaminhamentos e recusas indevidos. A criação da
planilha ficou atribuída ao Sr. Christian de Nova Iguaçu que deverá conter a origem, o destino e os
agravos de forma quantitativa, a fim de que possibilite interferir na melhoria da rede. 9. Projeto da
Sífilis – A reunião está marcada para o dia três de setembro com a região Metro I e II, às catorze
horas, no auditório da CIB. 10. Rede Cegonha - a reunião não foi marcada, tendo em vista que a
coordenadora está de férias. Ela irá retornar em setembro quando a reunião será marcada. A sra.
Patrícia esclarece que estão convidados os gestores, suplente e o facilitador municipal para reunião
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sobre a sífilis. 11. Planejamento Regional – A sra. Monica Almeida lembra que na CIB foi
pactuados a proposta de macrorregiões e o cronograma de trabalho do PRI. A fase atual do
planejamento é o processo de revisão com as contribuições das áreas técnicas do nível central da
SES e apoiadores regionais do COSEMS. O seminário regional de planejamento será em duas
etapas. Dia dezenove de setembro: conteúdos de regionalização para debate e aprofundamento. Dia
dois de outubro com assunto voltado para governança. Os encontros vão acontecer no auditório do
décimo andar da SES-RJ. A reunião da CIR de outubro se propõe que seja ampliada, para
devolutiva das contribuições do nível central, áreas técnicas da SES-RJ, e apoiadores para debate.
Em novembro acontecerá a versão resumida de todas as regiões do planejamento, num grande
encontro para conhecimento e identificação das prioridades, para serem apresentadas aos novos
governantes. Na CIR de novembro seriam pactuado os diagnósticos e matriz de prioridades. Em
dezembro se pactua o documento final na CIB. Não havendo outros assuntos a serem discutidos a
Sra. Monique encerra a reunião às doze horas e onze minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva –
Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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