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Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e quinze
minutos, deu-se início, no Complexo Regulador – anexo ao Hospital Municipal Souza Aguiar,
situado na Praça da República, cento e onze – Centro - RJ, a sétima 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. Renata Miranda Carnevale - Assessora de
Regionalização, Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra.
Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sr. Maria Edéa Giovanni – Coordenação
Regulação/SES. Apoiadora do COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende. Representante do
CISBAF – Sra. Marcia Cristina Ribeiro de Paula. Representantes das Secretarias Municipais de
Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Tenório Freire – Diretora de
Planejamento; SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa Neto – Diretor do
Planejamento e Sra. Glaucia Pessoa – Diretora de Regulação; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce
Maria de Souza Inouie – Assessora 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 – Coordenação de Atenção
Básica; SMS Rio de Janeiro - Sra. Lídia Zimbardi – Assessora Especial; SMS São João de
Meriti – Suplente Sra. Camila Johanna Eurich Santos – Assessora de Planejamento; SMS
Seropédica – Suplente Sra. Elisangela Machado de Faria – Coord. de Contratos e Convênios. Os
municípios de Japeri e Nilópolis não enviaram representante. A sra. Renata inicia a reunião
esclarecendo sobre a regulação e o Cofinanciamento. Pede que a regulação seja clara para todos.
Após a fala da continuidade iniciando pela pactuação. I – Pactuação – Oficina de sensibilização
em vigilância do câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente na Região Metro I – A sra.
Patrícia esclarece que o projeto do INCA foi apresentado no GT saúde do trabalhador, que fez
ajustes e alinhamentos relativos a Região, tornando claro que a aprovação da plenária se refere ao
cumprimento de determinação do Ministério Público. O objetivo do eixo é a sensibilização de
diagnóstico de câncer relacionado ao trabalho e ambiente. O projeto propõe a realização de doze
oficinas no âmbito dos municípios para alcançar o objetivo. O município de Japeri realizou a
primeira oficina como projeto piloto. O cronograma será definido no próximo encontro do GT
Saúde do Trabalhador, dia vinte e cinco de julho. O assunto foi discutido na CT e não houve
manifestação contrária. O assunto foi considerado pactuado. 2. Habilitação da unidade de
assistência de alta complexidade em Oncologia - UNACOM – município de Duque de Caxias –
O Sr. Hélio informa que a unidade está sendo pleiteada a vários anos, entretanto foi aberto novo
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processo em dois mil e dezenove para continuidade. A unidade está projetada com estrutura no
Hospital Municipal Moacyr Ribeiro do Carmo com poltronas de quimioterapia, doze leitos para
internação feminina e onze para masculina, seis consultórios e duas salas reservadas no centro
cirúrgico. Apresenta a planta do fluxo. A radioterapia terá atendimento no serviço adicional
instalado no município. Informa que o processo foi protocolado no estado com todo detalhamento
dos quesitos pertinentes a portaria. Apresenta os mapas e fluxos da regulação e a planta da unidade.
Diz que a construção está em andamento. A sra. Edea informa que o município de Duque de Caxias
estará pagando o transporte de seus munícipes para procedimento de cirurgia em Volta Redonda.
Diz que a partir de agosto, após a reunião do GT de oncologia na SES-RJ, serão definidas a
uniformidade dos recursos, tendo em vista que os recursos de planejamento em quimioterapia,
atualmente, constam em Nova Iguaçu. Essa situação vem causando problemas de devolução das
solicitações. Pede que os municípios façam as solicitações através do SIT primário da Reuni, a fim
de inserir os pacientes. O assunto foi considerado pactuado. 3. Habilitação do serviço de
Ressonância magnética no Hospital Municipal Moacyr do Carmo – Duque de Caxias – O Sr.
Hélio esclarece que o município de Duque de Caxias conta com um prestador para o serviço de
ressonância, o que é insuficiente. O objetivo é de que o novo serviço atenda, inicialmente, a
demanda acumulada do município com expectativa de, ao término dessa fila, venha ofertar serviço
para a região. A previsão de término do processo é de três meses. O assunto foi considerado
pactuado. II – Apresentação – 1. Ferramenta de apoio ao gestor – A sra. Fátima Rezende diz que
a ferramenta de apoio ao gestor está incluída na página do CONASEMS. Faz algumas simulações
para demonstrar a facilidade das pesquisas através do programa. Destacou as formas de pesquisa
quanto ao status das emendas parlamentares, por município. III – Informes – 1. Encaminhamento
do projeto de expansão da Atenção básica do 2º semestre de 2019, para novas equipes ESF,
NASF e CnR, em conformidade com a Portaria GM/MS/1710, de 08/07/2019, no município de
Nova Iguaçu – O sr. Carlos Alberto esclarece que providencias foram tomadas, quanto ao
encaminhamento a SES/RJ e CMS, do projeto e demais documentos. Serão dezessete novas
equipes: doze ESF, quatro NASF e um CnR, tipo III. O projeto visa atender a determinação do
Ministério da Saúde, referente a contra partida municipal para o recurso da Maternidade Mariana
Bulhões e HGNI. O município se comprometeu a aumentar setenta por cento de cobertura da
atenção básica até dois mil e vinte. Essa é a primeira etapa desse projeto que foi divido em três
semestres. 2. Remanejamento de PPI do município de Magé – A sra. Cassandra esclarece que o
pedido de remanejamento de procedimentos ambulatorial e hospitalar do município de Petrópolis
para Magé se deve pela insuficiência de capacidade instalada. A comunicação foi feita ao município
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e a documentação foi encaminhada a SAECA/SES. Da mesma forma o município de Magé está
retirando os recursos físicos e financeiros dos procedimentos citopatológicos do município de
Duque de Caxias e retornando ao teto de Magé. Diz que a solicitação da SAECA/SES, quanto a
informar o CNES dos prestadores que atenderão aos procedimentos retirados de Teresópolis foram
atendidos. 3. Atualização dos recursos regionais do PlanejaSUS 2019, alocados nos municípios
polos – A sra. Patrícia esclarece que o recurso do PlanejaSUS está no município de Duque de
Caxias e não foi executado. A proposta é que a CIES esteja executando o recurso em capacitações
dos técnicos municipais. O GT de planejamento estará sendo consultado para determinar os temas
da capacitação. 4. Informação acerca dos processos de Habilitação de serviços dos municípios
M1, atendendo a Deliberação CIR M1 nº 13/2019 – A Sra. Patrícia diz que a Deliberação número
treze pactua que a SAECA/SES apresente mensalmente o andamento dos processos com pedido de
habilitação. A planilha apresentada pela SAECA será enviada, via e-mail, a todos. 5. Protocolo de
acesso para o procedimento “Consulta de Cirurgia de Coluna 1ª vez – adulto” – A sra. Edea
diz que foi feito um acordo com o HUPE e HUGG em que serão ofertados duzentas e cinquenta
vagas mensais viabilizando o andamento da fila. A inserção dos pacientes no sistema pelos
municípios continua a mesma e, a Central de Regulação estará fazendo o agendamento para
consulta e avaliação. Outras unidades serão acionadas para atendimento. Para inclusão na fila o
paciente precisa de laudo do especialista. 6. Inserção do número do Cartão Nacional de Saúde
(CNS) em todas as solicitações do Sistema Estadual de Regulação - SER – A sra. Edea esclarece
que o Ministério Público está exigindo que a inserção do número do CNS no SER. O SER já está
funcionando com acesso ao CADWEB. É possível alterar os dados no sistema sem interferir na
plataforma. Portanto o cadastro feito no município deve ser completo. 7. Vagas no CTI – A sra.
Renata diz que há necessidade de que os municípios informem quantos pacientes crônicos (mais de
sessenta dias internado sem previsão de alta) tem no CTI de cada unidade hospitalar. Esses dados
servirão para análise da situação real da ocupação do leito, que possibilitará elaboração de propostas
de política de melhoria. Demonstra planilha com estudo do tempo estimado de permanência das
unidades. A sra. Lídia solicita que seja enviado oficio para o secretário de saúde do município do RJ
com esse pedido. A Sra. Renata esclarece que nesse momento ainda não será necessário o uso de
oficio, entretanto pede a colaboração de todos, para fins de apuração dos dados. 8. Emenda
Parlamentar de Itaguaí – A sra. Dulce informa que o município de Itaguaí foi contemplado por
duas emendas parlamentares no valor de cem mil reais cada. Os recursos serão destinados: uma para
custeio de MAC e outra para custeio de PAB. Diz, ainda que, o município está com um tomógrafo
instalado no laboratório para laudo de radioterapia. A expectativa é de que em agosto esteja em
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funcionamento no hospital e que estará aberto para região. 9. PPI município do Rio de Janeiro –
A sra. Lídia solicita que os municípios, ao proceder pedido de retirada de PPI do município do RJ
informem o CNES do local onde os pacientes serão atendidos. Os pedidos estão sendo negados por
falta dessa informação, principalmente dos municípios fora da região Metropolitana I. A sra. Renata
se compromete a informar as demais regiões. 10. Análise do Plano da Rede Cegonha – a Sra.
Fatima Rezende lembra, a pedido da Sra. Lícia, que no dia primeiro de agosto, às quinze horas, na
SES acontecerá uma reunião para verificação do Plano da Rede Cegonha. Pede que os municípios
enviem seus técnicos para essa reunião. Pede também que cada município verifique se há pendencia
a informar. Sem mais assuntos a serem tratados, a Sra. Renata agradece a presença de todos e dá por
encerrada a reunião às onze horas e vinte e cinco minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente
da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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