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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte e um
minutos, deu-se início, no Complexo Regulador – anexo ao Hospital Municipal Souza Aguiar,
situado na Praça da República, cento e onze – Centro - RJ, a segunda 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. Monica Almeida - Assessora de Planejamento.
Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da
Silva – Assistente SE/CIR. Apoiadora do COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende.
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 do Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria de Souza
Inouie – Diretora de Planejamento; SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizelle de A. Porto Gomes –
Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis – Suplente Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário; SMS Nova
Iguaçu – Suplente Sr. Carlos Alberto Souza – Subsecretário de Saúde e Sra. Maria Fabiana da S.
Neves - Regulação; SMS Queimados - Sra. Amanda Morais Santos – Subsecretária de Atenção
Básica; SMS Rio de Janeiro - Sra. Lúcia Lafayette – Assessora Especial; SMS Seropédica –
Suplente Sra. Elisangela Farias – Coordenadora de contratos e convênios. Os municípios de Magé,
Japeri e São João de Meriti não enviaram representante. A sra. Monica inicia a reunião
justificando a ausência da sra. Renata que por motivos de agenda solicitada pelo secretário está
atendendo outra região, bem como agradece ao município do RJ as acomodações. A reunião segue
conforme a pauta. I – Apresentação – 1. Curso de Gestão do Centro de Especialidades
Odontológicas e a Quinta Turma do Curso Manejo Odontológico do Paciente com Câncer.
Pauta solicitada pela Assessoria de Regionalização para apresentar e informar sobre fluxos, prazos e
inscrições dos referidos cursos. O curso de gestão do CEO é oferecido pela CGSB/MS, em parceria com a
Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e faz parte do segundo
ciclo do PMAQ-CEO. O curso foi desenvolvido para Gerentes de CEO, sendo cem por cento à distância,
com carga horária de vinte horas, no período de dezoito de fevereiro à dezoito de abril. Foram selecionados
os CEOs com desempenho mais crítico no primeiro ciclo do PMAQ-CEO; os municípios da Região Metro I
selecionados foram: Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro e São João de Meriti. Para Curso da quinta turma de "Manejo Odontológico do Paciente com Câncer"
as Coordenações Municipais de Saúde Bucal, dos municípios selecionados, deverão encaminhar a listagem
dos
profissionais
indicados
para
a
ATSB/SAPS/SGAIS/SES-RJ,
através
do
e-mail:
saudebucalsesrj@gmail.com; até quinze de Fevereiro. De dezesseis de março a dezesseis de abril acontecerá
o Curso EaD "ABC do Câncer: abordagens básicas para o controle do câncer” no site: https://ead.inca.gov.br
e será obrigatório. Aulas presenciais no INCA acontecerão dias vinte e quatro e trinta e um de maio, também
catorze e vinte e oito de junho. Os municípios da Região selecionados foram: Itaguaí, com duas vagas;

Japeri e Queimados com uma vaga cada. A sra. Patrícia ressalta que a data para encaminhamento da
lista passou. Recomenda que os municípios busquem informação junto a área técnica. 2. PROADISUS – Curso de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências. O curso dispõe de
quarenta vagas para um público alvo dividido em: sessenta por cento gestores e trabalhadores do
1

Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2019
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

SUS, trinta por cento de pesquisadores e dez por cento de representantes da sociedade civil com
inserção no planejamento e controle social em saúde de nível superior. A inscrição vai de vinte de
fevereiro a dezessete de março. As aulas serão no período de maio de dois mil e dezenove a outubro
de dois mil e vinte, em três encontros presenciais por mês e com atividades à distância. É necessário
a autorização da chefia imediata. 3. Cenário Epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela –
Em toda CIB é apresentado o panorama da arbovirose nos Casos de Dengue, Zika e Chikungunya
no ERJ, por semana de início de sintomas. O período apresentado é de primeiro de janeiro a trinta e
um de dezembro de dois mil e dezoito. Foram setecentos e quarenta e seis casos de Dengue, quinze
casos de Zika, mil, oitocentos e cinquenta e seis casos de Chikungunya. A sra. Monica destaca a
dengue dois, tendo em vista os casos confirmados na região do Médio Paraíba. A sra. Patrícia diz
que o pedido da superintendência de vigilância é que os municípios observassem com atenção: a
coleta do material no quinto dia de sintoma, a intensificação da vacina contra a febre amarela e a
evolução lenta da Chikungunya. No caso de suspeita da doença deve-se envolver todos os esforços
para evitar a proliferação. II – Pactuação – 1. Ata da 11ª reunião ordinária da CIR M1 – 2018 A ata da décima primeira reunião ordinária da CIR M1, de dois mil e dezoito foi encaminhada para
os gestores/suplentes anteriormente, a fim de procederem à revisão e possíveis correções. A ata foi
considerada pactuada sem que houvesse manifestação contrária. III – Informe – 1.
Remanejamento de PPI do município de Duque de Caxias – Ofício nº 728/GAB/SMS/2018 – A
sra. Patrícia esclarece que o município de Duque de Caxias, através do ofício, solicitou abertura do
serviço de radioterapia. Em anexo ao ofício em questão foi encaminhada a solicitação de
remanejamento de procedimentos de alta complexidade alocados no município de Nova Iguaçu. Na
CT realizada no dia catorze de fevereiro após discussão ficou estabelecido que o assunto deveria
sair de pauta, a fim de que os municípios em questão revejam a análise e concluam com nova
proposta de pactuação. A sra. Monica pede esclarecimentos quanto a radioterapia, tendo em vista
que o município está custeando esse serviço. O Sr. Hélio diz que o município de Duque de Caxias
está disposto a renegociar. Após esclarecimentos a sra. Monica diz que este é um processo
estruturante para pedido de habilitação de serviço para implantação de UNACON na região. Os
técnicos dos municípios da região se colocam a disposição para auxiliar o município de Duque de
Caxias na organização do processo. 2. Oficina de Reflexão sobre Articulação entre os Grupos
Condutores Regionais da Metropolitana I do Rio de Janeiro - Organizada pela CIES Metro I e
promovida com a parceria da SE/CIR Metro I, será realizada oficina no intuito de promover
discussão e reflexão sobre o cotidiano dos Grupos Condutores Regionais, nas diversas áreas
temáticas, como coletivo de atores em prol de práticas cooperativas, colaborativas e integradas,
objetivando, de forma geral, o apoio técnico à gestão regional. Os objetivos específicos da Oficina
são: iniciar/retomar as atividades dos Grupos Condutores Regionais; favorecer a reflexão técnica
sobre as prioridades regionais, criar estratégias de articulação e, gradualmente, mudar a lógica de
levantamento de pautas técnicas no âmbito da Câmara Técnica da CIR Metro I. O evento terá
duração de sete horas e será conduzido com base em metodologia problematizadora. Previsão para o
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dia dez de abril de dois mil e dezenove, na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Público alvo:
facilitadores dos grupos temáticos no âmbito da CIR. 3. Nota Técnica n° 1, 2 e 3 da Assessoria de
Planejamento em Saúde referente a Pactuação 2019, das metas dos indicadores relacionados
as prioridades Nacionais e Estadual (APS). O Processo de pactuação das metas dos indicadores,
ano dois mil e dezenove, que acontecerá no dia vinte e sete de fevereiro, na SES/RJ – auditório –
décimo andar. A sra. Monica reforça a necessidade de que essa agenda seja considerada e
reafirmada nos municípios para o comparecimento dos seus representantes. Informa que a
capacitação para o DigiSUS começa amanhã e que é fundamental a presença, visto que o DigiSUS
traz uma nova estrutura para o sistema que obriga aos municípios estar em dia com seus
instrumentos de planejamento. 4. Dia D de Prevenção das Arboviroses – 16 de março - O Dia D
de prevenção das Arboviroses acontecerá no dia dezesseis de março. A Superintendência de
Vigilância enviou Oficio aos municípios com detalhes sobre esse dia. 5. Informe sobre a extensão
da distribuição dos repelentes adquiridos pela União e distribuído pela SES/RJ para
atendimento da população em situação de elevada vulnerabilidade social, epidemiológica e
ambiental. A sra. Patrícia esclarece que foi enviada nota técnica a respeito da distribuição dos
repelentes. A questão foi deliberada em CIB, no ano passado. A SAFIE/SGAIS/SES-RJ declara
que foi aprovada a distribuição, em especial para os municípios com maior evidencia do mosquito
Aedes Aegypti. 6. Estratégia NUTRISUS – A nota técnica, número um, de dois mil e dezenove da
SAFIE/SGAIS/SES-RJ ressalta a importância de que os municípios enviem a prestação de contas
referente ao segundo ciclo de dois mil e dezoito e orienta que o período de férias deve ser
aproveitado para que haja articulação sobre a execução das estratégias. Na Região Metropolitana I
resta apenas o município de Magé enviar seu relatório. 7. Programa Nacional de Suplementação
de Vitamina A – O prazo para desligamento e adesão foi até o dia trinta e um de dezembro de dois
mil e dezoito. O Ministério informou que não houve solicitação para desligamento por parte dos
municípios, bem como não houve solicitação de medicamentos. A sra. Patrícia esclarece que esse
informe não está relacionado aos municípios da Metro I. 8. Co financiamento SES – A sra. Patrícia
esclarece que na Região Metropolitana I os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro, Queimados e São João de Meriti estão definindo suas metas. A sra. Monica esclarece que o
cofinanciamento SES é uma proposta de recurso para realização de exames de acordo com a oferta
listada. Dependendo do teto financeiro do município para atendimento da demanda de seu território
e também de outros municípios. O pedido da SES é que os municípios se organizem em suas
definições de serviços e quem serão os executores. A ideia é manter o financiamento ao longo do
ano. A região precisa se organizar. São nove tipos de exames: biópsia de mama, ultrassom de
próstata, pulsão de tireoide, ultrassom de globo ocular, ultrassom de abdômen total, ressonância
magnética, mamografia, cintilografia e cirurgia de catarata. Está previsto também uma segunda
etapa. É fundamental que os municípios avaliem a possibilidade de adesão. Após discussão foi
proposto um encontro para amanhã, às quinze horas, na sala do COSEMS, com todos os técnicos
responsáveis municipais. O material será enviado aos municípios hoje, para avaliação interna e na
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reunião serão feitos os acordos. 9. Locais reuniões CT e CIR M1 (Mar a Dez) – A sra. Patrícia
esclarece que na Câmara Técnica ficou acordado que o município do Rio de Janeiro veria a
disponibilidade de marcação das próximas reuniões de CT e CIR M1 serem em seu território. O
município informa que está garantido o agendamento apenas para o mês de março, tendo em vista
que o local entrará em obras. Ficou estabelecido para próxima reunião da CT a definição dos locais
para sediar a plenária. 10. Congresso COSEMS – A Sra. Fatima Rezende diz que o congresso do
COSEMS, realizado nos dias doze e treze de fevereiro teve a presença dos secretários de
Queimados e Magé. Foram cento e dezenove trabalhos inscritos. Todo trabalho está no site do
COSEMS. Aconselha que os técnicos passem a escrever mais sobre suas ações para que os
municípios tenham maior visibilidade. 11. Cumprimento das deliberações – A sra. Patrícia diz
que esta discussão será pautada na CT de março. Esta discussão foi levantada na segunda CT CIR,
em catorze de fevereiro, tendo em vista a dificuldade dos gestores de atenderem as deliberações
pactuadas na CIR. 12. Fluxo de encaminhamento PPI RM1 – A sra. Patrícia esclarece que essa
discussão também será pautada na CT de março. Ela não tem objetivo de interferir na deliberação
CIB número quatro mil, setecentos e três, de dois mil e dezessete. A intenção é estabelecer fluxo
para discussão entre gestores, sobre remanejamento de PPI, no sentido de fortalecer os municípios e
manter o dialogo antes de qualquer retirada ou mudança de procedimento. Não tendo outros
assuntos a serem discutidos a reunião foi encerrada às doze horas e vinte e cinco minutos. Eu
Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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