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Aos vinte e dois dias do mês de maio 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 quinta 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. Isis Zeferino Botelho, Sra. Raquel Niger Leal Costa e Sra. Dayanne
Lucena – apoiadoras SAPS/SES/RJ, Sr. André Luiz da Silva – SES/RJ. Apoiadora NDVS – Heloiza
Helena de O. M. Amaral – Bióloga. Representante COSEMS – Sra. Maria de Fátima Rezende.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta
Regina Tenório Freire – Técnico Planejamento; SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio
Gouvêa Neto – Diretor do Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria de Souza
Inouie – Assessora de Planejamento; SMS Japeri – Suplente Sr. Elizeu Veiga de Azevedo –
Subsecretário de Planejamento; 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; SMS
Queimados – Suplente Sra. Amanda Morais dos Santos – Subsecretária de Atenção Básica; SMS
Rio de Janeiro - Sra. Lídia Zimbardi – Assessora Especial, Sra. Cristina de Souza Martins
Bernardes – Dermatologista GDDP/SMSRJ e Sra. Lia Raquel Araújo – MRJ/GDDP; SMS
Seropédica – Suplente Elisangela Machado de Faria – Coordenadora de Contratos e Convênios. Os
municípios de Nilópolis e São João de Meriti não enviaram representante. A sra. Monica inicia a
reunião conforme a pauta. Lembra da discussão feita em CT de que as apresentações serão feitas em
CIR após os debates nos grupos técnicos temáticos. Os representantes dos GTs de saúde do
trabalhador, RCPD, NDVS, Planejamento, CIES, Cegonha, Atenção básica tem contribuído com
participação na CT, fortalecendo as discussões da CIR. Reforça a necessidade de que os grupos que
não estão ativados retomem os trabalhos o mais breve possível. I – Pactuação – 1. Atas da 1ª, 2ª,
3ª e 4ª Reunião Ordinária da CIR M1 – 2019 – As atas da primeira, segunda, terceira e quarta
reunião CIR Ordinária da Região Metropolitana I, de dois mil e dezenove foram enviadas para
leitura prévia, através de e-mail. As atas foram consideradas pactuadas, visto que não houve
manifestação contrária ou de correção. 2. Projeto Roda Hans – A sra. Patrícia esclarece que houve
reunião ampliada no GT de Vigilancia com Atenção Básica, em trinta de abril, para proposição de
trajeto e cursos. Foi levado em conta o número populacional dos municípios e sua abrangência. O
sr. André informou que não houve objeção quanto a distribuição proposta pelo GT. Diz que esta é a
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região que possui mais pacientes em tratamento de hanseníase associado a pessoa com deficiência.
Pede que haja um olhar para busca de solução na inclusão desses pacientes no tratamento. É de
responsabilidade dos municípios: viabilizar, para carreta: o fornecimento de água (caixa de
duzentos e cinquenta litros), luz e segurança; garantir o fornecimento de insumos de escritório e
higiene; definir o local e indicar os profissionais para capacitação: incentivar a presença dos
médicos na capacitação. A inscrição será antecipada no link, a fim de verificar o número de
participantes. A FIOCRUZ, UFRJ que ministram as aulas. Por algum tempo a discussão
permaneceu sobre o papel da atenção básica e seus entraves nesse processo. O sr. André ressalta
que os municípios devem enviar o endereço do local onde a carreta deverá estacionar antes da data
do evento. Diz também que está sendo cogitada a possibilidade de que o seminário com O Dia
Estadual de Mobilização de Hanseníase seja como promoção no dia da abertura do itinerário das
carretas. Os municípios de Seropédica e Itaguaí vão aguardar a resposta quanto ao local que será
negociado junto a SES. A proposta sobre capacitação e itinerário do projeto Roda Hans foi pactuado
conforme apresentado em pauta, a saber: municípios do Rio de Janeiro, Seropédica, Itaguaí terão
como sede o município do Rio de Janeiro, nos dias cinco e seis de agosto; os municípios de Nova
Iguaçu, Queimados, Japeri terão como sede o município de Nova Iguaçu, nos dias sete e oito de
agosto; os municípios de Belford Roxo, São João de Meriti terão sede no município de Belford
Roxo, dia nove de agosto; em Magé será no dia dez de agosto e nos municípios de Mesquita,
Nilópolis, São João de Meriti a sede será no município de Mesquita, nos dias doze e treze de agosto.
A Capacitação teórica- Capacitação de controle de hanseníase será em quatro turmas com sessenta
alunos em julho. Proposta de vagas por município – público alvo: médico, enfermeiro,
fisioterapeuta: dia doze de julho o município de Mesquita sediará a capacitação atendendo aos
municípios de Nova Iguaçu, Nilópolis e Japeri; dia dezenove de julho Itaguaí será sede de
capacitação junto como o município de Seropédica; dia quinze e vinte e seis Belford Roxo irá
receber São João de Meriti e Queimados, em duas turmas; dia vinte e nove de julho a capacitação
será para o município de Magé apenas. O município de Caxias não participará das ações de
capacitação por estar desenvolvendo atividades semanais no município com suas equipes. O
município do Rio fará o treinamento teórico das suas equipes. 3. Inclusão de informes mensais na
CT pela SAECA sobre os encaminhamentos de Deliberações CIB para o Ministério da Saúde,
no que diz respeito a habilitações de serviços nos municípios da METRO I – A sra. Patrícia
esclarece que a pauta foi solicitada pelo município de Nova Iguaçu. O Sr. Carlos diz que os
municípios não recebem informação sobre o andamento dos pleitos de habilitação enviados a
SAECA. O pedido é que mensalmente a relação dos pleitos e seu andamento seja encaminhado aos
2

Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2019
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

municípios. A sra. Monica diz que está em concordância quanto ao pedido. Foi feita a atualização e
será encaminhada através Secretaria Executiva por e-mail, a fim de que seja avaliada por todos.
Estará buscando junto a SAECA a confirmação quanto a regularidade da informação ser enviada. A
sra. Lídia sugere que a apresentação da planilha demonstrativa do andamento dos pleitos seja feita
por um representante da SAECA, a fim de dirimir possíveis dúvidas. A sra. Monica complementa
dizendo que devido a dificuldade de garantir a presença mensal de representante SAECA, sugere
que a planilha que for enviada seja avaliada e levantada as questões. Dessa forma se compromete a
buscar as informações. O que foi acatado. II – Informes – 1. Emenda Parlamentar do município
de Magé - A sra. Patrícia esclarece que o gestor do município de Magé informa através do Ofício
número cento e quarenta e oito, de dois mil e dezenove é relativo ao Cadastro de recurso de
Educação Permanente para aquisição de equipamentos, para rede de saúde mental e para Rede de
Cuidado a Pessoa com Deficiência - RCPD respectivamente. Informa também através do Ofício
número cento e quarenta e nove, de dois mil e dezenove, a ordem de início de serviço de reforma da
USF de Nova Marília e Guarani I. 2. Emenda Parlamentar do Município de Nova Iguaçu - pauta
solicitada pelo gestor municipal quanto a Proposta de emenda para estruturação do CER II Modalidades Física e Intelectual, no Centro de Atenção em Saúde Funcional Ramos Pereira de
Freitas - CASF (CNES nº 9471618). 3. Relação dos Procedimentos realizados no Centro
Estadual de Diagnóstico por Imagem – A sra. Patrícia esclarece que o assunto foi abordado na
CIB e que a apresentação feita será enviada a todos os membros da CIR. Diz que os procedimentos
estão acontecendo conforme a cota. A sra. Dulce diz que a planilha apresentada não está correta. A
sra. Patrícia solicita que os questionamentos sejam encaminhados a SE/CIR, a fim de obtenção de
resposta. 4. Desabastecimento do soro antirrábico - A sra. Heloiza esclarece que o NDVS Metro I
recebeu da SES síntese sobre a situação do abastecimento do soro e de vacina antirrábica. Desde
dois mil e dezesseis o estado não recebe o quantitativo de soro necessário ao abastecimento. Diante
disso o MS modificou o esquema de profilaxia da raiva humana. A orientação da Vigilância SES,
por decisão técnica, é de que os municípios centralizem as dozes dos soros antirrábicos em
municípios estratégicos. A Metropolitana I possui três polos: Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Rio
de Janeiro. A Assessoria técnica fará uma proposta para readequação dos polos, tendo em vista o
déficit da vacina. 5. Cofinanciamento da Atenção Básica – A sra. Cassandra esclarece que a
publicação do cofinanciamento para atenção básica condiciona a liberação da verba com: a análise
dos indicadores e informações de dados através do sistema, para que seja preconizado o que está
posto na Resolução. A adesão deve ser feita em duas vias e encaminhada a Superintendência de
Atenção Básica SES RJ, juntamente com ofício informando a conta do banco Bradesco. O
3

Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 5ª 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

cofinanciamento é quadrimestral para fortalecimento da atenção básica. Os municípios de Belford
Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e Nova Iguaçu já fizeram adesão, porém é aconselhável renovar
o termo de adesão. Após breve relato dos pontos da portaria a Sra. Dayana diz que o assunto será
abordado no GT AB, para tanto solicita que os gestores reforcem a presença dos técnicos AB e da
saúde bucal, no dia trinta, na Rua México, cento e vinte oito, sala seiscentos e oito, a partir das
nove horas e trinta minutos. A sra. Lídia sugere que a SAECA esteja presente na próxima reunião
da CT, a fim de esclarecer as questões do cofinanciamento relativo à regulação dos municípios que
afirmam não estar sendo atendidos dentre outras queixas. A sra. Monica sugere convidar o Sr.
Tomás para a próxima reunião e afirma que os problemas estão na área municipal e estadual. A sra.
Dulce expõe sua preocupação: “o recurso foi enviado, porém os procedimentos não foram
realizados; no momento em que for feita a avaliação quadrimestral haverá suspensão de verba com
prejuízo aos municípios.” A sra. Monica lembra que o pressuposto da negociação é a regulação. Os
percalços devem ser levados em consideração nessa análise, pela falta de operacionalização. Mesmo
assim o processo mais estruturado foi o da Metropolitana I em todo o estado. Essa é a oportunidade
de organizar mais ainda. O assunto será pautado na próxima reunião com a presença dos respectivos
atores das áreas técnicas, a fim de elucidar o assunto de forma consensual e satisfatória. 6. Polos de
academia de Saúde do município de Mesquita – A sra. Gisele informa a implantação de cinco
polos de academia da Saúde no município de Mesquita. 7. DigiSUS – A sra. Monica esclarece que o
Ministério da Saúde liberou a portaria autorizando a utilização do sistema DigiSUS. O estado está
solicitando ao MS permita o estado fazer uso do sistema. Após os técnicos do estado estarem
prontos serão convidados os gestores e analista técnicos municipais para serem capacitados. O
estado emitirá nota técnica com os procedimentos. A portaria dá autonomia a CIB para formar o
cronograma de inserção dos programas. A proposta de cronograma virá depois da análise junto ao
COSEMS e SES. Os municípios podem se organizar quanto a indicação do técnico que será o
responsável pela inclusão no sistema. 8. GT Saúde do Trabalhador - A Sra. Patrícia esclarece que
o GT saúde do trabalhador definiu em reunião que a área técnica e o INCA devem comparecer a
próxima reunião do GT, a fim de esclarecer quanto a capacitação oferecida mediante o projeto
apresentado, em relação ao diagnóstico de câncer no trabalhador em contato com amianto. O grupo
assim definiu na viabilidade de analisar e conhecer melhor a proposta do projeto. Sugere, ainda que
esse encontro seja ampliado com a atenção básica, planejamento e CIES. A sra. Lídia solicita a sra.
Monica que intervenha junto a SES, visto que o processo de trabalho está invertido. A apresentação
de projetos está acontecendo sem que tenham sido avaliados pelos grupos técnicos temáticos. A sra.
Monica acata ao pedido. Sem mais assuntos a serem tratados, a Sra. Monica agradece a presença de
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todos e dá por encerrada a reunião às doze horas e vinte minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva –
Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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