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Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
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Aos vinte um dias do mês de agosto 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 oitava 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,
Sra. Monica Almeida – Assessora de Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha –
Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sra.
Maria Edéa Giovanni – Coordenação Regulação/SES, Sra. Margareth Magalhães – Saúde da
Mulher/SES, Sra. Nathalia de Moura – Residente SES RJ. Representante NDVS - Sra. Heloiza
Helena Morelli. Facilitador CIES Metro I - Sr. Tony Ferreira. Apoiadora do COSEMS – Sra.
Maria de Fatima Rezende. Representante do CISBAF – Sra. Marcia Regina Ribeiro de Paula.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta
Cristina Tenório Freire – Diretora de 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 – Sr. Daniel Martins da Paz – Superintendência de
Vigilância em Saúde; 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 e Sra. Carla Lopes Porto Brasil – SMS
Rio S/SubHue. Os municípios de Nilópolis, São João de Meriti e Seropédica não enviaram
representante. A sra. Monica dá início a reunião conforme a pauta. I – Apresentação –
Monitoramento Cirurgia eletiva e Cofinanciamento – GT Planejamento – O Sr. Carlos Alberto
esclarece que o Grupo de Trabalho observou a necessidade de estar monitorando os acordos feitos
de cirurgia eletiva e do cofinanciamento, tendo em vista que alguns pontos não estão claros. Os
procedimentos que são objetos de apuração se referem a procedimentos e não a usuários; dúvida
quanto ao trato da biópsia, se é feita por: pessoa, biópsia ou fragmento da biópsia (por experiencia,
diz ele, o registro do prestador público ou privado, no SIA é de fragmento de biopsia). Foi
observado incipiência na regulação, uma vez que as cotas foram divididas, entretanto não estão
inseridas, até o momento, no sistema para acesso dos municípios. Por fim, estudará se os
procedimentos estão sendo feitos pela eletiva ou pela urgência. Dimensionará o que, a curto e
médio prazo, trará de impacto na rede para ampliação de serviço terapêutico para população. O
atendimento oncológico é um exemplo claro de que a demanda vem aumentando devido o acesso
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aos procedimentos de exames para o diagnóstico. A sra. Renata diz que solicitou a responsável pela
Regulação que esteja presente na reunião do GT, no próximo dia vinte sete. Para tanto solicita que
seja relacionado outros temas, além da oftalmologia, para discussão, a fim de que haja um preparo
prévio das informações. Ficou acordado que o grupo enviará um texto, via WhatsApp, com as
demandas para a sra. Renata que fará o encaminhamento a sra. Iandara. Quanto a oftalmologia a sra.
Lídia diz que o município do RJ não é encaminhador para Duque de Caxias, no entanto houve o
relato de que centenas de pacientes foram atendidos no Hospital do Olho. O sr. Elizeu diz que o
Hospital atende os pacientes por demanda espontânea e os encaminhados pelos municípios,
seguindo os critérios acordados, não atendidos. O que foi reforçado por outros membros da
plenária. A sra. Dulce solicita a lista dos pacientes que foram operados no Hospital do Olho. A sra.
Edea diz que os procedimentos de Oftalmologia do município de Duque de Caxias não estão
regulados diferentemente dos demais municípios. De forma contrária os pacientes que são inseridos
na fila de regulação não estão sendo atendidos. A sra. Lídia diz que o município do RJ não tem
interesse em alocar recursos da PPI em oftalmologia, no município de Duque de Caxias. A sra.
Edea afirma que não há possibilidade do sistema encaminhar pacientes que não foram agendados. A
sra. Monica diz que o controle do atendimento dos pacientes agendados deve ser aperfeiçoado. A
sra. Renata diz que os questionamentos serão dirimidos na reunião do GT planejamento do dia vinte
sete com a presença da sra. Iandara ou de alguém de sua equipe. I – Pactuação – 1.
Implementação da regulação de pacientes críticos entre unidades na Região da Baixada
Fluminense (Central vaga zero) – A sra. Monica diz que o projeto foi apresentado em Câmara
Técnica. A CT deu parecer favorável ao projeto ressalvando que a pactuação será para os
municípios da Região Metropolitana I. O município de Paracambi embora componha o SAMU da
Baixada deverá buscar a pactuação na sua Região de origem. O Sr. Carlos lembra que o GT da RUE
será unificado com o grupo que reuni no CISBAF com o intuito de regularizar as discussões no
âmbito da CIR. A Sra. Lídia esclarece que as discussões de projetos relativos à região devem ser
discutidas nos GTs correspondentes a área relativa ao assunto. O local físico em que será discutido
não é relevante, entretanto o grupo técnico deverá ser o legitimado pela CIR. O Subsecretário de
Nilópolis se propôs a coordenar o GT RUE da Região. A sra. Renata diz que o CISBAF tem a sua
importância, entretanto as discussões devem seguir no âmbito da CIR. A Sra. Dulce diz que o
projeto foi planejado com a presença da SES RJ em reuniões no CISBAF. A Sra. Renata confirma e
manifesta sua concordância de que esse não é o caminho ideal. Reforça que o GT da RUE na região
precisa ser ativado, a fim de evitar novos episódios como esse. Se compromete a conversar com o
Sr. Lenine para que fortaleça o grupo regional. A sra. Dulce questiona o posicionamento dos
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representantes SES, tendo em vista que permitiram que o projeto fosse aceito com a inclusão do
município de Paracambi, sabedores de que este município não faz parte da Região. Dessa forma o
assunto foi considerado pactuado mencionando apenas os municípios da Região Metropolitana I. 2.
Devolutiva do MS referente ao Plano Regional da Rede Cegonha da Região Metro I – A Sra.
Carla Brasil apresenta, através de slides, as adequações realizadas pelo Grupo de Trabalho da Rede
Cegonha na Região, quanto ao pedido de ajuste do Ministério da Saúde. O pedido de adequação foi
contemplado e ajustado nos seguintes eixos: I- Indicador de Mortalidade Materna – atualização dos
dados; II - Indicadores de Atenção – atualização da cobertura de ESF; porcentagem de gestantes
acompanhadas precocemente; vinculação do pré-natal com maternidade; a transição da base
sisprenatal web para e-sus; Exames preconizados no Pré-natal de Risco Habitual e de Alto risco;
Planejamento reprodutivo. III- Capacidade Hospitalar. IV- Indicador De Gestão – manteve-se os
mesmos dados que estavam no Plano – apenas foi realizada atualização de dados. A análise do
plano cria vários questionamentos que demonstram a fragilidade da Região nessa área. Destaca a
questão da regulação relativa à gestante que não acompanha a programação normal que precisa ser
apreciada com mais atenção. Como estratégia programada acontecerão oficinas com o tema sobre
regulação. O plano será enviado detalhadamente a todos os gestores e representantes. O Plano de
Ação da Rede Cegonha foi considerado pactuado. 3. Habilitação modalidade Hospital Dia do
Instituto Nacional do Câncer – INCA II (CNES: 2273462) - processo nº 09/002507/2017. 4.
Habilitação de unidade de Assistência de alta complexidade em oncologia com Hematologia
(UNACON) do Hospital Federal Cardoso Fontes (CNES: 2295423) - Processo nº
09/000297/2015 – Ambas habilitações, referentes ao município do Rio de Janeiro foram
consideradas pactuadas sem manifestações contrárias. 5. Fluxo de projetos a serem pactuados na
CIR MI – A sra. Fátima Rezende esclarece que o fluxo foi debatido e proposto pela CT, a fim de
evitar que as pautas de projetos cheguem a CT sem que sejam previamente debatidos no GT
temático. O fluxo fica assim determinado: a Secretaria da CIR recebe o formulário de inclusão de
pauta para CT/CIR e analisa se o tema proposto passou pelo GT temático. Se couber o assunto é
incluído na pauta da CT que discute e avalia. Estando de acordo o tema é encaminhado para
pactuação CIR. O assunto deverá retornar ao GT temático caso a SE/CIR verifique que a solicitação
esteja incompleta ou há falta de elementos que impossibilitem a discussão da CT. Após discussão o
assunto foi pactuado como fluxo relativo a projetos de implantação de serviços.
6.
Cofinanciamento Região Metropolitana I – A CT solicitou que houvesse deliberação para o
acordo das referências feito no cofinanciamento. A sra. Edea informa sobre a dificuldade da
regulação em alguns municípios. Cita o município de São João de Meriti que está regulando os
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procedimentos com sistema próprio. Enfatiza que não há anotação de reclamação dos demais
municípios da região quanto a esse manejo do município de São João de Meriti. A sra. Lídia propõe
que regulação estadual informe a CIR esse tipo de problema e que o GT específico discuta e faça
encaminhamento a CT. Esclarece que a solicitação de deliberação é para que as cotas de referência
do cofinanciamento sejam parametrizadas. Dessa forma os municípios deverão aderir ao sistema
estadual. A sra. Monica sugere que o GT de Regulação seja ativado para controle. A sra. Edea
lembra que a obrigatoriedade de regulação estadual está sobre o serviço de cintilografia, nesse
sentido não há problemas. O sr. Carlos diz que os municípios que utilizarem regulação própria deve
obedecer a parametrização definida, fluxo claro e pagamento financeiro. Diz que há necessidade de
fortalecimento das estruturas para garantia de ampliação da oferta. O cofinancimento pode ser
aproveitado para o fortalecimento da regulação. A sra. Monica solicita a sra. Edea que verifique a
possibilidade de representante da regulação comparecer ao GT de Planejamento que acontecerá no
dia vinte e sete. O assunto foi considerado pactuado. A sra. Lídia solicita que as deliberações CIR
sejam disponibilizadas para os gestores. O que foi acatado pela SE/CIR que se comprometeu a
enviar mensalmente as deliberações através de e-mail. III – Informes – 1. Capacitação em
estimulação precoce para Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional – GT RCPD.
A Capacitação em estimulação Precoce para Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos e Terapeutas
Ocupacionais dos NASFs dos municípios da Metropolitana I acontecerá nos dias dezessete e
dezoito de setembro. A área técnica solicita que os gestores enviem nome, contato, formação e
Município dos profissionais indicados, até o dia quinze de agosto, para o e-mail carolinemedina@hotmail.com. A capacitação ocorrerá na Escola de Contas do Estado, do TCE, situada na
Rua da Constituição, número quarenta e quatro. É preciso fazer uma inscrição prévia no site do
TCE para ter acesso ao prédio no dia. 2. Edital para seleção de Experiências Exitosas em
Educação Permanente em Saúde – CIES – O Sr. Tony diz que o edital prevê Mostra de Relatos
das experiências exitosas em Educação Permanente em Saúde. Essas mostras constituirão parte de
uma publicação, que será promovida pela Superintendência de Educação Permanente/Subsecretaria
de Pós-Graduação, Ensino e Serviço em Saúde/SES-RJ. Somente serão aceitos relatos de
experiência exitosas que estejam em curso ou que tenham sido finalizadas no máximo há cinco
anos. As inscrições de cinco a trinta de agosto deste ano. Mais Detalhamentos constam no Edital. 3.
Oficina de Condução da Educação Permanente em Saúde na Saúde do Trabalhador da
Região Metro I – CIES – Oficina promovida pela CIES é demanda da CIR, nas reuniões da CT e
Ordinária de fevereiro de dois mil e dezenove, cujo objetivo era integrar, a partir dos pilares da
Educação Permanente em Saúde, os Grupos de Trabalho Condutores Regionais da CIR, para
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revisão do fluxo de encaminhamento das pautas e sua qualificação para discussão na Região.
Programada para dez de abril, a oficina não aconteceu. Retomado o trabalho a oficina inicia o
processo de integração, partindo das experiências do GT de Saúde do Trabalhador, que ocorrerá no
dia vinte e dois de agosto deste mês, de doze às dezessete horas, no CEREST Duque de Caxias,
situado na Rua José de Alvarenga, número seiscentos e quarenta e dois. Público alvo por município
da Metro I: um Técnico de Referência em Saúde do Trabalhador, um Técnico de Referência em
Educação Permanente em Saúde e um Representante da Sociedade Civil, participante da CISTT. A
sra. Lídia lembra que o GT de Planejamento solicitou que fosse viabilizada capacitação sobre
instrumento de planejamento SUS direcionada aos técnicos municipais, tendo em vista a
rotatividade de técnicos e gestores nos municípios. A sra. Monica informa que está sendo feito
levantamento dos recursos. A região conta com recurso do PLANEJASUS, que está no município
de Duque de Caxias, que servirá para esse fim. 4. Situação de entrega dos relatórios de gestão –
A sra. Monica informa que, segundo o Ministério da Saúde o SARGSUS encerra seus trabalhos no
final dezembro. As regiões do estado estão com pendencias de diversas naturezas. Sugere que a
CIES promova a capacitação sobre os instrumentos de planejamento utilizando o recurso que está
em Duque de Caxias. O Sr. Tony esclarece que o plano de ação da CIES também contempla esse
ponto. A sra. Monica diz que o estado deve participar na organização desse trabalho. 5. Habilitação
do CER tipo II – Município Magé - O gestor municipal, através do Ofício número cento e noventa
e seis de dois mil e dezenove informa a Habilitação do CER Tipo II nas modalidades Física e
Intelectual. 6. Credenciamento de ESF e EAB no âmbito da Atenção Primária à Saúde de
Magé - O gestor municipal, através do Ofício número duzentos e três de dois mil e dezenove
informa o Credenciamento de ESF e EAB no âmbito da Atenção Primária à Saúde de Magé. 7.
Plano Estadual de Saúde – A sra. Monica diz que Plano Estadual de Saúde está sendo finalizado
com a inserção do diagnóstico estadual e os diagnósticos regionais. Para tanto será feito um extrato
e consolidação contendo esse material de forma padronizada. A matriz do DIGSUS será usada. Em
breve este material estará sendo apresentado aos gestores. Sem mais assuntos a serem tratados, a
Sra. Monica agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às doze horas e trinta e oito
minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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