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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, às dez horas e quarenta e cinco minutos,
no auditório da UNIG, situado na Av. Henrique Duque Estrada Mayer, novecentos – Posse - Nova
Iguaçu-RJ, foi realizada a primeira reunião Ordinária CIR da Metropolitana I do ano, com presença dos
membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Patrícia Vanda – Secretária
Executiva da CIR, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da CIR, Sra. Hellen Miyamoto – Subsecretária
SVS, Sra. Rachel Rivello – Assessora SVS, Sra. Vivian Studart – Assessora GABSAS/SES, Sra. Ana
Raquel B. Gawni – Regulação/SAS/SES, Sr. Diego Vieira Mendes – CR/SR/SAS/SES, Sr. Marcelo
Rodrigues – Coord de Programação/SAS, Sra. Monica Fornarien – GSM/SAS/SES, dos técnicos da
CIES: Sra. Neide Nobrega Pinho – Coord. Regional Telessaúde Baixada Fluminense,
dos
Representantes das Secretárias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Sra. Maria José Soares
Pereira – Assessora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Sra. Fatima Saieg – Assessora de
Planejamento, Sr. Tony da Silva Ferreira – DDP, Sra. Nilzete Costa – Coord. De Saúde da Mulher; SMS
Itaguaí – Sra. Simone Flores Soares de Oliveira Barros – Subsecretária; SMS Nova Iguaçu – Sra. Marcia
Cristina Ribeiro Paula – Subsecretária de Atenção Básica; SMS Seropédica – Sra. Dulce Maria de Sousa
Inouie - Subsecretária. Representantes não oficiais presentes SMS Nilópolis – Sra. Vanderléa Fontes –
Chefe Regulação/avaliação; SMS Rio de Janeiro – Sra. Leila dos Santos Tavares – Assistente, Sra. Fatima
de F. Bernardo – Assistente Técnica SUBHDE. A Sra. Rachel dá inicio a reunião dizendo que, tendo em
vista o quórum não ser suficiente para realização da plenária, iniciaremos pelos informes, otimizando o
tempo, aguardando outros representantes. I – Informes: A Sra. Patrícia passa os informes, a saber: 1.
CIB – Recursos aprovados: Projeto Olhar Brasil em Belford Roxo; habilitação dos 20 Leitos de UTI do
Hospital Moacyr do Carmo previsto para ação de Urgência e Emergência; habilitação da Central de
Regulação – SAMU - de Nova Iguaçu; Município do Rio para UPAs; transferência de recursos da rede de
oftalmologia de Nova Iguaçu. Remanejamento de SISPPI de Japeri e Queimados. Belford Roxo é
referencia na distribuição de bolsas dos ostomizados para Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados,
Mesquita, Belford Roxo e Japeri. Pactuação essa, feita anteriormente, em que os municípios de São João
de Meriti, Duque de Caxias e Nilópolis estariam atendendo seus próprios munícipes. Liberados recursos
para São João de Meriti para enfrentamento de tuberculose e AIDS. Foram suspensos recursos de
transferência do valor adicional do CEO aderidos para pessoa com deficiência de Duque de Caxias. 2.
Regulação da AACD – Reabilitação física em Nova Iguaçu. Os procedimentos já se encontram no
sistema. Os pacientes de primeira vez devem ir para CMRegulação. Os pacientes receberão protocolo de
agendamento. Os pacientes de outros municípios continuam a ser atendidos como antes pela AACD, sem
regular. Os pacientes na linha de cuidado continuam a ser agendados pela instituição. Quem tiver dúvidas
deve se reportar ao Sr. Dieb, em Nova Iguaçu. 3. Capacitação em manejo clínico da dengue - Informe
da SGTE, para dar ciência aos gestores, da presença dos técnicos da região na capacitação em manejo
clínico da dengue, ocorrida em 16/01/14. Foi encaminhado o relatório para todos os municípios. A
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capacitação foi para formação de médicos e enfermeiros como monitores, a fim de que se tornem
multiplicadores em seus territórios. Municípios ausentes: Itaguaí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Rio de
Janeiro e Queimados. Quantitativo de profissionais enviados a capacitação: Belford Roxo - dois médicos
e dois enfermeiros, Duque de Caxias - três médicos e três enfermeiros, Japeri - dois enfermeiros, Nova
Iguaçu - um médico e um enfermeiro, São João de Meriti - dois enfermeiros e um médico, Seropédica um enfermeiro. A Sra. Patrícia diz que não há informações sobre novo curso e se compromete fazer
contato com a Assessoria de Integração para solicitar a possibilidade de conseguir o nome desses
profissionais que foram qualificados para articulação dos mesmos na propagação do fluxo do manejo
clinico da dengue nos demais municípios. 4. Avaliação dos Planos de Dengue: Houve uma avaliação dos
planos de contingencia da Dengue em que a SVS observou a ausência e a falta de clareza de alguns itens
como regulação, Grupo Coordenador do plano (quem está à frente da implementação do plano),
aprovação do plano pelo CMS, caracterização da situação entomológica e ambiental, leitos existentes e
necessários durante o período epidêmico, leitos de UTI necessários, redução de transmissão e pendencia,
realização de exames específicos. Os municípios Itaguaí, Belford Roxo, Seropédica, Queimados, Nova
Iguaçu, Rio e São João que ainda não encaminharam as pendências solicitadas (2ª versão do plano) devem
encaminhar o mais breve possível. A Sra. Rachel solicita que seja verificado se as objeções chegaram ao
município. Cada município tem sua particularidade em relação aos critérios elencados. Se houver dúvidas
façam contato com o Sr. Alexandre, na Vigilância Epidemiológica Ambiental/SVS/SES, para os
esclarecimentos. Lembrando que após a atualização o plano deve ser encaminhado a SVS conforme os
fluxos estabelecidos via protocolo geral. 5. Telessaúde Regional: O tema foi retirado dos informes pois
há necessidade de pactuação. 6. Discussão dos indicadores para o fortalecimento do planejamento –
2014-2015 - Dia vinte e seis de fevereiro acontecerá em São João de Meriti encontro com os técnicos para
discussão dos indicadores para o fortalecimento do planejamento, com inicio às nove horas. Os Técnicos
da vigilância em saúde, atenção básica, do planejamento, câmara técnica estão sendo convidados. A Sra.
Raquel diz que o ponto de pauta relativo a apresentação será exposto por não necessitar de quórum. II –
Apresentação - 1 - Acompanhamento CIR – A Sra. Patrícia dá inicio a sua fala expondo a missão
elaborada no planejamento feito pela Assessoria de Integração com a colaboração das nove CIR’s do
estado, que diz ser: “Integrar, articular, apoiar e fomentar as políticas públicas de saúde para o
fortalecimento do processo de regionalização”. Ela apresenta o cenário da CIR em 2013, relativo às
representações nas reuniões ordinárias, câmaras técnicas e grupos de trabalho. Destacam-se na frequência
às reuniões na maioria, suplentes. Houve um crescimento na participação dos gestores em dois mil e treze
comparados a dois mil e onze e dois mil e doze. Os grupos técnicos têm frequência favorável com
discussões de boa qualidade. A CIES ainda é incipiente, entretanto aguarda-se o crescimento com o
fomento das discussões. Ela enfatizou na demonstração o total de cinquenta e quatro deliberações
encaminhadas para as áreas técnicas que endossa o grau de qualificação crescente da região, com os
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resultados das discussões aprovadas em CIB. A Sra. Rachel esclarece que apesar da presença de
72 representantes dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Nova Iguaçu e Seropédica, o
73 quantitativo não tem respaldo legal perante CIB como quórum mínimo. Portanto ela considerou a reunião
74 encerra às onze horas e doze minutos. Eu, Sidnéa Alvim da Silva, Assistente da CIR, lavrei a presente.
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