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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas, deu-se inicio,
no auditório do PAM Meriti, situado na Avenida Presidente Lincoln, sem número – Jardim Meriti –
São João de Meriti, a nona reunião Ordinária CIR da Metropolitana I, contando com a presença dos
membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Patrícia Vanda dos
Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente
SE/CIR-MI. Representante de Nível Central - Sra. Izabela Ribeiro – Assessora de Integração
Regional – suplente/SES, Sra. Patricia Ferreira de Lima – Assessoria do Pacto Interfederativo.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente - Sra.
Cacilene Ferreira dos Santos - Diretora de Planejamento e Sr. Diego Almeida – Assessor Técnico;
SMS Duque de Caxias – Suplente – Sra. Fátima Saieg – Diretora de Planejamento; SMS Itaguaí –
Suplente - Sra. Ingrid Ellen Alonso - Assessor; SMS Japeri – Suplente – Sr. Paulo Cesar A. M.
Soares – Subsecretário Atenção Básica, Sra. Cristiane M. Rosa – Regulação e Sr. Franklin Monteiro
– Assessor Técnico; SMS Mesquita – Sra. Glaucia Araújo – Assessor/Suplente - SMS Nilópolis –
Sra. Maria Cristina Frazão – Assessor/Suplente e Sr. Leonardo de S. Moraes – Subsecretário; SMS
Nova Iguaçu – Suplente - Sra. Márcia Cristina Ribeiro – Subsecretária, Sr. Lino Sieiro Netto –
Diretor Médico HGNI e Sr. Jean Max Figueiredo – Coordenador HGNI; SMS Queimados – Sra.
Rosane Azevedo – Subsecretária/Suplente e Sr. Marcos Thadeu Fernandes Lagrotta – Assistente
Técnico; SMS Rio de Janeiro – Suplente – Sra. Lidia Zimbard – Assessora e Alessandra Rangel
Soares - Assessora; SMS Seropédica – Sra. Dulce Maria Inoue – Assessora/Suplente. Ficou sem
representação a SMS São João de Meriti e SMS Magé. A Sra. Izabela informa que o atraso para
inicio da reunião foi devido estar aguardando completar o quórum necessário, sabendo-se que os já
membros estavam a caminho. Ela inicia a reunião de acordo com a pauta. I Apresentação –
Apresentação de projeto para habilitação da Unidade de Saúde, denominada (pré-hospitalar
fixo) Policlínica Itália Franco, em Hospital Municipal de Urgência e Emergência de Japeri. O
Sr. Franklin informa que está assessorando o Secretário municipal de Japeri. O objetivo da
apresentação é demonstrar o projeto de reestruturação da Policlínica Itália Franco para que esta se
transforme em hospital. O município é carente de atendimento à saúde da população e de recursos
para investimentos dessa natureza. Ele reconhece que o município possui o menor índice de repasse
de verba federal isso implica na falta de recurso também. Ele demonstra que há um crescimento de
atendimento na atenção básica e saúde da família. Há um alto índice de mortalidade infantil. O
projeto contempla a reestruturação da porta de entrada e de leitos de retaguarda. Foi feita uma
reforma que cria emergência, leitos clínicos, pediátricos, de retaguarda e estabilização. A
emergência irá atender ortopedia e imagem. O projeto prevê: enfermarias masculina, feminina e
infantil com banheiro para retaguarda clínica e isolamento; emergência e os processos de trabalho.
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O Arco Metropolitano veio facilitar a localização do hospital. A solicitação é: integrar o hospital na
RUE da região; habilitação da unidade como porta hospitalar de urgência e emergência – Hospital
Geral; habilitação da Sala de Estabilização e habilitação de leitos de retaguarda para as urgência e
emergência clinica e pediátrica e habilitar como hospital de pequeno porte (HPP). Ele diz que a
solicitação é feita mesmo sabendo que diante das portarias existentes será difícil. A luta é para
tentar mudar alguns aspectos em favor do município e na melhoria do atendimento na região. A Sra.
Izabela sugere que o assunto seja aprofundado no GT da RUE que será instituído e pactuado hoje,
para que haja uma análise dos recursos físico e financeiro pleiteado. O produto será encaminhado
posteriormente para CIR a fim de que seja pactuado. Japeri traz apresentação de um grande ganho
para a região, principalmente por contribuir com o desafogar do HGNI, diz ela. II – Pactuação – A
Sra. Izabela esclarece que o município do Rio de Janeiro solicitou o credenciamento e habilitação
de sete unidades. Os credenciamentos foram apresentados pela Sra. Alessandra como seguem: 1.
Credenciamento e Habilitação de serviço de referência em Doenças raras do Instituto
Fernandes Figueira – IFF. 2. Credenciamento e Habilitação de 18 leitos de UTI Adulto tipo II
do Hospital Municipal Ronaldo Gazolla – CNES: 5717256. 3. Credenciamento e Habilitação
de 14 leitos de Unidade de Tratamento Neonatal tipo II - UTIN tipo II, da Maternidade
Carmela Dutra AP 32 CNES: 2280248. 4. Renovação de Credenciamento e Habilitação de
referência de Atenção em Gestação de Alto Risco - GAR, da Maternidade Carmela Dutra AP
32 - CNES: 2280248. 5. Credenciamento e Habilitação de 07 Leitos de UTI queimados do
Hospital Municipal Pedro II - CNES: 2295423. 6. Credenciamento e Habilitação do Centro de
Assistência Especializada em Oncologia do Instituto Nacional do Câncer III - CNES: 2273462.
7. Credenciamento e Habilitação de 15 Leitos de Unidades de Cuidados Intermediários
Neonatal Convencional e 4 leitos para Unidades de Cuidados Intermediários Neonatal
Canguru, no Hospital Municipal Lourenço Jorge - Maternidade Leila Diniz, CNES: 2270609.
A Sra. Rosane lembra que foi solicitado na CT esclarecimentos quanto ao pedido ser para
legalização ou ampliação. A Sra. Lidia diz que o serviço do Hospital Carmela Dutra relacionado a
GAR é uma renovação porque a unidade já está credenciada. Entretanto o MS editou nova portaria
para que fossem verificados os leitos e recredenciar os que estiverem dentro dos padrões exigidos.
Os serviços solicitados serão incluídos no SISREG. Não havendo oposição a Sra. Izabela considera
pactuada a solicitação de credenciamento do município do Rio de Janeiro. 8. Grupo Condutor
Regional da RUE – A Sra. Izabela esclarece que o plano de ação da RUE foi pactuado na região
em dois mil e doze em várias reuniões com a SES. No último dia dezessete aconteceu uma reunião
na SES com o novo coordenador da Urgência e Emergência/SES, Sr. Lenine, para de fato retomar e
instituir esse grupo, tendo em vista não haver a deliberação que o formaliza. Na reunião citada
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houve o comparecimento da Sra. Monica Almeida – Subsecretária de Atenção à Saúde. Cada
representação de município presente pode falar da sua rede de assistência relacionado a U.E. Na
oportunidade após a exposição dos municípios foram tirados itens de pauta para os encontros
futuros. O grupo irá se reunir mensalmente com o objetivo de monitorar a RUE, discutir os
desdobramentos dos itens de pauta, bem como os trabalhos que já haviam começado: a análise e
conferencia do levantamento de capacidade instalada na região. O assunto foi pactuado sem
ressalvas. A Sra. Patricia informa que os municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu solicitam a
inclusão no ponto de pactuação da pauta. Não houve oposição da plenária. Ela diz que o item se
refere à portaria mil e setenta e três de dois mil e quinze que autoriza o remanejamento dos blocos
de financiamento. Os referidos municípios solicitam remanejamento do recurso do bloco da
Vigilância em Saúde para o bloco da Atenção básica. A solicitação se faz devido o prazo está se
esgotando e a necessidade de aprovação CIR e CIB. Duque de Caxias já encaminhou o plano de
ação. A Sra. Rosane propõe que seja emitida uma deliberação AD REFERENDUM, a fim de
contemplar os municípios que não trouxeram o pedido, mas que desejam fazer a solicitação de
remanejamento. Com o de acordo unânime da plenária, o assunto foi considerado pactuado. III –
Informes – 1. Vagas Curso de Pré-natal de baixo risco para Médicos e enfermeiros da ESF. –
O Sr. Marcos Lagrotta – coordenador da CIES informa que a Sra. Ana Carolina responsável pelo
curso disponibilizou as vagas para região com a preocupação da ociosidade de vagas ocorrida no
curso anterior. Por essa razão ela solicitou a pactuação do número de vagas desse ano e contato
direto com a gestão para ciência e manifestação dos municípios quanto ao interesse das vagas.
Após os contatos realizados com os municípios as vagas foram distribuídas conforme previsto, com
exceção de Nilópolis que não respondeu aos contatos feitos e nem compareceu as reuniões
convocadas. Para que não houvesse injustiça, a representante do município, Sra. Joice – atenção
básica foi contatada para apresentar parecer no prazo de uma semana, bem como foi enviado e-mail
para Sra. Cristina Frazão. Entretanto não houve resposta após o encerramento do prazo. Em
consequência as vagas foram direcionadas para os municípios de Japeri e Queimadas. Os
municípios elencados foram escolhidos, tendo em vista que Japeri estava com o número de vagas
aquém do necessário e Queimados fez a contratação de novos profissionais efetivos, visto que os
profissionais contratados capacitados não estão mais no município. Ele esclarece que Nilópolis,
embora nesta condição, pleiteou a possibilidade de ficar com duas vagas apenas. A Sra. Glaucia
manifesta a intenção de que seja contemplada com duas vagas também. Após discussão os
municípios de Queimados e Japeri compreenderam a importância de que a região precisa capacitar
seus funcionários e consideraram ceder duas vagas cada um, perfazendo um total de quatro vagas,
para distribuir entre Nilópolis e Mesquita. A Sra. Izabela lembra que o item deixa de ser informe,
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tendo em vista a pactuação da redistribuição das vagas. O que foi aceito e considerado pactuada a
revisão das vagas, como seguem: Belford Roxo – doze vagas; Magé – vinte e seis vagas; Duque de
Caxias – trinta e seis vagas; Nilópolis – duas vagas; Itaguaí – oito vagas; São João de Meriti – sete
vagas; Japeri – oito vagas; Seropédica – sete vagas; Nova Iguaçu – vinte e sete vagas; Mesquita duas vagas; Nilópolis - duas vagas e Queimados: nove vagas. 2. Prestação de contas Recursos
Regionais - Recurso CIR Metro I – A Sra. Izabela esclarece que a prestação de contas é para
ciência de como estão os recursos regionais, no âmbito da CIR, que estão no fundo financeiros de
municípios executores e, também, como forma de incentivo de como está a execução desse
dinheiro. A Sra. Patricia informa que o município de Nova Iguaçu enviou ofício declarando que o
recurso CIR, que consta no fundo do município, não foi gasto. Este recurso é do ano de dois mil e
nove inicialmente no valor de vinte mil. Hoje atualizados estão no valor de vinte e cinco mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e um centavos. 3. Atendimento pelas UPA’s a
pacientes clínicos classificados pelo Corpo de Bombeiros e SAMU – A Sra. Márcia diz que a
problemática é a recusa insistente das UPAs, principalmente as estaduais, em não realizarem
atendimento das viaturas do SAMU. Sendo essa uma questão geral na região. Nessa realidade Nova
Iguaçu solicita a discussão na CIR, mesmo considerando que o assunto foi levado a reunião da
RUE, para nesse fórum possibilitar pactuação ou ação para o assunto. Pacientes classificados como
azul, verde, amarelo são levados para porta das grandes emergências causando o enforcamento do
HGNI e Moacyr do Carmo (que também é uma unidade porta aberta na região) quando poderiam ter
o primeiro atendimento pelas UPAs. A ideia é otimizar o uso dessas duas unidades na complexidade
que eles têm para assistir a população com as UPAs fazendo o seu papel. O Sr. Leonardo lembra a
questão da CT, em que há a preocupação de quem fará a classificação do paciente, visto que a
tripulação da viatura não tem capacidade para esse comando. Diante da discussão a Sra. Izabela diz
que hoje não há como realizar nenhum tipo de pactuação em relação a esse pleito. A SES, dito pela
Sra. Monica na reunião do grupo da RUE, já está ciente dessa questão e avaliando a situação
visando a necessidade de dar outro escopo, visto que não pode ficar como está. A SES e o
município do Rio estão dialogando para afinar e determinar de forma única a classificação dos
pacientes e os protocolos. O grupo da RUE é o fórum mais adequado para aprofundar a discussão e
o levantamento do que de fato o SAMU está levando para UPA. Esse grupo tem que se
comprometer em trazer questões para serem resolvidas, além de definir fluxos. A Sra. Rosane
lembra que a determinação do COFEN deve ser avaliada também. A Sra. Márcia sugere que seja
dado um prazo para o GT. Com o de acordo da plenária o GT da RUE terá até dezembro para enviar
a CIR informações sobre o assunto. 4. Informe CIB e Grupos de Trabalho no âmbito da CIR –
Como acordado anteriormente a Sra. Patricia enviará os informes da CIB e grupos de trabalho por
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e-mail a todos os membros. A Sra. Lídia, coordenadora do GT Planejamento diz que há um ano o
grupo vem estudando a questão do acesso ao exame de colo de útero na região, sabendo que a
capacidade instalada é pequena na região para média e alta complexidade. O grupo entendeu que
essa demanda deveria ser levantada como parâmetro para estudo de como agir diante da situação a
fim de garantir o atendimento. O GT conta com a participação de representantes de dez municípios
de forma atuante. Nilópolis e Japeri são os municípios que deixam de participar. Com esse trabalho
a SES intermediou junto a SAECA que se comprometeu, em uma reunião, a disponibilizar vagas
para pacientes que estivessem na fila de espera para patologia cervical. Para tanto os municípios
precisam enviar uma resposta consolidada do questionário proposto pela SAECA. O GT solicitou
aos técnicos que enviassem essa resposta há dois meses. Ela diz que a SAECA vai garantir o
atendimento para os municípios que tem a fila de espera, desde que receba a resposta do
questionário. Diz também que o Instituto Fernandes Figueira – IFF fez parceria com a região, com
auxilio da Sra. Simone (Rio de Janeiro) para capacitar os ginecologistas (funcionários efetivos) da
rede em patologia cervical, com exceção do município do Rio de Janeiro. O grupo decidiu e
informou na CIR anterior, que os municípios de São João de Meriti e Belford Roxo farão a primeira
capacitação, com uma vaga cada, tendo em vista que possuem colposcópio. Os secretários desses
municípios e dos demais que, seguidamente forem capacitados, deverão assinar termo de
compromisso que serão referencia para os demais municípios até que todos sejam capacitados. Ela
solicita que os gestores se manifestem quanto à aquisição do equipamento. A portaria cento e
oitenta e nove do MS disponibiliza recursos para a aquisição do equipamento. A conclusão do
estudo do GT sobre a linha de cuidado do colo de útero será apresentada na próxima CT. A intenção
do grupo é chegar até o serviço de oncologia nessa linha de cuidado. A Sra. Izabela encerra a
reunião não havendo mais assuntos a serem tratados. A reunião foi encerrada às doze horas e
cinquenta minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata que será
assinada por mim, pela secretária executiva e pelos gestores, após aprovação.
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