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Aos vinte e quatro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e vinte e seis
minutos, deu-se início, no Complexo Regulador – anexo ao Hospital Municipal Souza Aguiar,
situado na Praça da República, cento e onze – Centro - RJ, 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. Monica Almeida - Assessora de Planejamento.
Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da
Silva – Assistente SE/CIR, Sra. Ana Caroline Almeida – Técnica SABS/SES, Sra. Renata Cravo –
Médica – Coordenação Estadual Urgência e Emergência e Sra. Clarice Gerbassi – Médica Superintendência de Regulação/SES. Apoiadora do COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Sra. Marcia Cristina
Tenório Freire – Técnico Planejamento, Sr. William Cabral J. de Oliveira – Diretor Administrativo
do HMBR, Sr. Ivan Silva Gonçalves – Chefe de Divisão Melhor em Casa e Sra. Joelma Martins de
Freitas – Diretora Urgência e Emergência; SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa
Neto – Diretor do Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria de Souza Inouie –
Diretora de Planejamento, Sra. Thatyane vieira Maia dos Santos – Enfermeira Coordenação de
Saúde Mental e Sra. Débora Sousa Vasconcelos – Coordenação de Psicologia; SMS Magé –
Suplente Sra. Cassandra Soares – Coordenação de Atenção Básica; SMS Mesquita – Suplente Sra.
Gizelle de A. Porto Gomes – Assessora de Gabinete; SMS Nova Iguaçu – Suplente Sr. Carlos
Alberto Souza – Subsecretário de Saúde e Sra. Maria Fabiana da S. Neves – Subsecretária de
Regulação, Sr. Chistian Ferreira – Subsecretário e Sr. Lino Sieiro Netto – Diretor Médico do HGNI;
SMS Rio de Janeiro - Sra. Lídia Zimbardi – Assessora Especial. Os municípios de Nilópolis,
Japeri, Queimados, Seropédica e São João de Meriti não enviaram representante. A sra. Monica
inicia a reunião conforme a pauta. I – Apresentação – 1. Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)
– cenário atual – Atendendo a solicitação do município de Nova Iguaçu o Sr. Lino Sieiro faz
apresentação do cenário do HGNI. Diz que o Hospital está recebendo três milhões e meio a mais de
verba federal. O planejamento desse recurso é para continuidade das melhorias já existentes.
Embora a ênfase não seja obra a unidade terá modificações na infraestrutura, bem como a parte
tecnológica e procedimentos. O planejamento está sendo projetado junto a SES mês a mês, a fim de
que o recurso seja melhor aplicado. O Sr. Christian ressalta a importância do apoio efetivo dado
pelo estado. O Sr. Lino esclarece que não haverá mudança na capacidade de atendimento, visto que
o recurso cobre o que a unidade já vem fazendo, embora algumas metas foram atreladas para que o
município desenvolva outras ações de melhorias, como por exemplo, a ampliação da cobertura da
atenção básica, conforme resolução SES/RJ. A sra. Lídia questiona sobre o impacto regional de tais
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medidas. Em meio à discussão a Sra. Monica lembra que a temática de funcionamento do HGNI é
complexa, e que diante das observações feitas sugere que o debate seja conduzido por grupo de
trabalho. A grade de referência do SAMU, que foi pactuada no ano passado precisa ser monitorada.
Os municípios devem observar as suas unidades no que estão ofertando. As reuniões devem ser
permanentes aproveitando o retorno do cofinanciamento. A sra. Lídia lembra que as questões da CT
para serem abordadas nesta apresentação foram: proporção de ocupação dos leitos em relação aos
municípios da região Metro I; existência de leitos regulados para região; serviços oferecidos e quais
os fluxos de acessos aos procedimentos e prestação de contas que não estão contempladas na
apresentação. A sra. Fatima Rezende sugere que o Sr. Lino retorne na próxima reunião com
respostas as questões propostas pela CT. A sra. Monica diz que os problemas hospitalar e préhospitalar são grandes na região, portanto sugere que os coordenadores de U.E. municipais e o GT
de planejamento retomem na região o grupo da Urgência e Emergência para identificar as questões
que devem ser discutidas. O Sr. Lino, dando continuidade à sua apresentação diz que os pacientes
internados são regulados, entretanto na maioria, a solicitação não é atendida. Os municípios em
alguns casos não respondem a solicitação. Solicita que os municípios observem a possibilidade de
abrir leitos para retaguarda. Pede que o serviço do “Melhor em Casa” possa ser acessado. Ressalta
que a informação do sistema de leitos de retaguarda com CNES, não corresponde a realidade. Há
dificuldade de transferência de pacientes ortopédicos. Diante da apresentação observou-se que o
déficit de leitos é realidade na região. Após debate, a sra. Lídia pede que a planilha apresentada seja
refeita com os dados relativos a Região Metro I e seja reapresentada para ciência da plenária, tendo
em vista que os dados apresentados não atenderam aos questionamentos feitos pela CT. A sra.
Monica, em concordância, sugere que o GT da RUE, Planejamento e regulação retomem a
discussão para análise dos problemas não só do HGNI, como também do cenário regional, para
construção de soluções viáveis. A plenária manifesta-se favorável que um GT ampliado (Regulação,
Planejamento e RUE) discuta o assunto. Em breve a data do encontro desse grupo será comunicada.
Solicita a sra. Renata Cravo que encaminhe a Secretaria Executiva da CIR, para divulgação, a
portaria das definições da tipologia de leitos, a fim de que todos se apropriem dela. II – Pactuação
– 1. Ratificação da Pactuação dos indicadores tripartite ano 2019 – A sra. Patrícia esclarece que
na reunião passada foi pactuado o rol de indicadores ad referendum, tendo em vista que a maioria
dos municípios não haviam enviado a relação. Até o momento os municípios de Japeri, Queimados
e Nilópolis não entregaram. 2. Vagas para o curso de AIDIPI Neonatal e Criança – A sra. Ana
Carolina apresenta a relação de vagas para pactuação do curso AIDIPI Neonatal, que capacita
profissionais nos riscos decorrentes antes da gravidez até crianças de dois meses de idade, bem
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como o AIDIPI Criança capacita para observação dos riscos em crianças na faixa etária de dois
meses a seis anos. As vagas estão distribuídas: neonatal – uma turma com três vagas para o
município do Rio de Janeiro e duas vagas para os demais municípios da região; Criança – duas
turmas – uma com três vagas para Japeri, seis vagas para Mesquita, três vagas para Nilópolis, cinco
vagas para Nova Iguaçu, cinco vagas para Queimados e três vagas para Seropédica. A segunda
turma contará com quatro vagas para Belford Roxo, cinco vagas para Duque de Caxias, três vagas
para Itaguaí, quatro vagas para Magé, cinco vagas para o Rio de Janeiro e quatro vagas para São
João de Meriti. O curso será administrado pela UERJ. Após pactuação será encaminhado e-mail
para a coordenação de atenção básica do município solicitando os dados do profissional indicado.
Público alvo: enfermeiros e médicos. Pactuado. A sra. Ana Caroline ressalta que a região está
recebendo duas turmas de capacitação devido a quatro profissionais que, anteriormente capacitados,
estão replicando seus conhecimentos. Dessa forma exalta os municípios que dispuseram os
profissionais para esse evento e reforça que esse é o caminho para disseminação da capacitação.
Acrescenta que no dia vinte e um de maio acontecerá capacitação voltada para estimulação precoce
de crianças com sífilis congênita do Zika vírus e storch na metodologia caixa e bacia. Diante disso
solicita a pactuação das vagas para o evento. São vinte e quatro vagas distribuídas entre os
municípios. Público alvo: Agente comunitário prioritariamente, entretanto está aberto a outros
profissionais da atenção básica. As inscrições vão até o dia trinta de abril e deverão ser feitas
através de e-mail: caroline-medina@gmail.com. Pactuado. III – Informes – 1. Rede de
Oftalmologia – A sra. Monica informa que a SAECA estará apresentando a rede na reunião de
maio, a fim de atender os questionamentos feitos na CT. 2. Emenda parlamentar de Nilópolis – O
gestor do município está propondo emenda para aquisição de material e equipamento permanente.
3. Emenda Parlamentar do município de Itaguaí – a gestão encaminha proposta para custeio ao
piso da Atenção Básica (PAB), projeto academia de saúde da Clínica da Família Ibirapitanga e
Clínica da Família Chaperó. 4. Emenda parlamentar do Município de Mesquita – A gestão
encaminha proposta para aquisição de transporte eletivo. A sra. Patrícia lembra que todos os
documentos, relativos as emendas, devem ser encaminhados diretamente a área técnica e que a
plenária toma ciência através dos informes. 5. Remanejamento de PPI – Município de Magé - O
gestor municipal através do ofício número oitenta e dois de dois mil e dezenove, demonstra a
necessidade remanejamento da PPI, de exames e consultas, do município de Teresópolis de volta
para Magé. A plenária não se opõe ao pedido. A solicitação será encaminhada a SAECA para emitir
parecer. 6. Novo Prestador de Oftalmologia – Município de Nova Iguaçu - A SMS Nova Iguaçu
informa que há novo prestador de Oftalmologia, tendo em vista a desabilitação da Clínica Central,
3

Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2019
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

que não atendeu ao chamamento público feito pelo município. A unidade nova está sendo
credenciada. Entretanto o serviço passará a ser executado em maio. Com exceção de cirurgia de
glaucoma o novo prestador estará atendendo os serviços de alta complexidade. A sra. Fabiana
esclarece que não está atendendo aos municípios da Região Metropolitana I, tendo em vista as
mudanças feitas após a abertura do Hospital do Olho. No momento está atendendo apenas a Região
da Baia de Ilha Grande. 7. GT ampliado de Vigilância em saúde e Atenção Básica - O NDVS M1
informa que acontecerá o GT de Vigilância, ampliado com a atenção básica, no dia trinta de abril,
às dez horas, no Hospital Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias com o tema Hanseníase. Está
convidada a odontologia dos municípios. A CT solicitou que o convite fosse estendido ao GT de
planejamento. Na pauta constará a discussão de proposta dos locais para o desenvolvimento do
Projeto da Roda Hans. 8. Termo de Compromisso do município de Magé concluído no sistema
e-gestor em 11/04/19. O gestor municipal mediante Ofício número dez, de dois mil e dezenove
informa sobre a adesão no Programa Crescer Saudável. 9. Cofinanciamento – A sra. Fatima
Rezende informa que, amanhã, dia vinte e cinco, acontecerá uma reunião no COSEMS sobre o
cofinancimento. Se algum dos municípios ainda tiver dúvidas a respeito deve fazer contato por email. A sra. Patrícia diz que a Assessoria de Regionalização encaminhou tabela constando os
valores que serão recebidos pelo executor. Essa tabela foi entregue aos presentes e será enviada por
e-mail também. A informação é de que a partir de março e abril os valores estarão sendo creditados.
Os municípios informam que as documentações estão em dia. A Sra. Monica parabeniza a região
pelo desempenho na elaboração e organização do cofinanciamento. O problema hoje está no
processo regulatório. Todos os municípios optaram por regular através do SER os serviços que
serão executados para o outro município. A regulação ainda não foi executada. 10 – Programa
EpiSUS – O Ministério da Saúde juntamente com a SES-RJ irá ministrar um curso de detecção e
resposta às emergência de Saúde pública, visando melhorar a coleta, a análise, interpretação e
comunicação dos dados de vigilância e, promover reflexão sobre o ciclo de vigilância em saúde
para servidores municipais que atuam na linha de frente das áreas de vigilância em saúde e atenção
básica. São duas vagas para os municípios selecionados: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio de
Janeiro. A escolha dos municípios se deu conforme a incidência dos agravos e problemas
ambientais. O oficio contendo os detalhes foi encaminhado aos respectivos municípios. 11 –
COSEMS – A Sra. Fatima Rezende relembra os prazos e dias de algumas atividades que foram
anteriormente enviadas pelo whatsapp: 1. SIOPS – os municípios de Magé e São João de Meriti
ainda não fizeram a homologação dos dados. Prazo até o dia dois de maio. 2. Seminário
internacional sobre o cotidiano da gerencia de atenção básica – acontecerá no dia nove de abril em
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Niterói. Prazo até o dia trinta para envio dos nomes dos candidatos 3. Envio de trabalho para a 16ª
“Mostra Brasil aqui tem SUS” – prazo até o dia vinte e seis de abril, por e-mail. Ressalta que a
Região Metropolitana I, até o momento, não participou desse evento. Incentiva a que os municípios
participem. A sra. Clarice, como devolutiva sobre os questionamentos de regulação dos
procedimentos listados no cofinanciamento, informa que os municípios de Duque de Caxias,
Belford Roxo, Mesquita e Queimados já estão regulando a ultrassonografia ocular e cirurgia de
catarata. Informa que o maior problema é que os prestadores não estão liberando as agendas e nem
comparecendo ao treinamento. Solicita que os prestadores incluam as vagas no sistema para tanto é
necessário que estes compareçam ao treinamento. Estará enviando a relação dos municípios e seus
prestadores que ainda estão pendentes. A sra. Dulce diz que recebeu informações, relativas ao
Programa Crescer Saudável. Embora o prazo de inclusão tenha sido prorrogado, o sistema está
inoperante, por essa razão o município de Itaguaí não fez a adesão. A sra. Lídia sugere que da
mesma forma que a SAECA fará apresentação sobre a Rede de Oftalmologia, propõe que o Hospital
do Olho, em Duque de Caxias, apresente a proporcionalidade de atendimento, consultas, cirurgias
por município da região, serviços oferecidos e fluxo de acesso. A plenária manifestou concordância.
Sem mais assuntos a serem tratados, a Sra. Monica deu por encerrada a reunião às doze horas e
quarenta e três minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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