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Aos vinte e nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e cinco minutos,
deu-se início, no Complexo Regulador, anexo ao Hospital Municipal Souza Aguiar, situado na
Praça da República, cento e onze – Centro – RJ, a primeira 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, Sra. Patrícia Vanda dos
Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente
SE/CIR. Representante NDVS - Sra. Heloiza Helena de O. M. Amaral. Representantes das
Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves
Tenório – Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa Neto –
Diretor de Planejamento e Sra. Lucia Regina – Coordenadora CEREST Duque de Caxias; SMS
Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria de Souza Inoue; SMS Japeri – Suplente Sr. Elizeu Veiga de
Azevedo – Subsecretário de Planejamento; SMS Magé – Suplente Sra. Alexandra Ferreira –
Assessora e Sr. Carlos Raphael – Coordenador RUE, SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizele Porto –
Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis – Suplente Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário; SMS Nova
Iguaçu – Suplente Sr. Carlos Alberto Souza – Subsecretário e Sra. Maria Fabiana da S. Neves –
Subsecretária de Regulação; SMS Queimados – Suplente Sra. Amanda Moraes – Subsecretária de
Vigilância em Saúde e Sra. Maria Betânia Pessoa – Assistente Técnica da Atenção Básica; SMS
Rio de Janeiro - Suplente Sra. Lídia Zimbardi – Assessora Especial; SMS São João de Meriti –
Suplente Sra. Camila Johana Eurich Santos – Assessora de Planejamento. O município de
Seropédica não enviou representante. I – Pactuação – 1. Distribuição de valores para Cirurgia
Eletiva nos municípios da M1 – A Sra. Patricia esclarece que a área técnica SES/RJ enviou
planilha contendo a distribuição de valores para cirurgia eletiva dos municípios da região. O
montante foi disponibilizado pelo Ministério da Saúde. No próximo dia quatro haverá uma reunião
com a SAECA/SES para detalhamento dessa distribuição. A Sra. Monica acrescenta dizendo que o
objetivo da pactuação é evitar que o município fique impossibilitado de usar o recurso devido ao
cumprimento do prazo. A questão não é definitiva, tendo em vista que na reunião citada acontecerá
o desdobramento da discussão em seus pontos principais: executores, adequação da verba, os tipos
de serviços que serão disponibilizados, etc. A SAECA/SES propõe para pactuação os valores
distribuídos por porte populacional, distribuiu os recursos de acordo com as metas anteriores. Foi
solicitado a SAECA/SES que apresentasse um estudo do desempenho da portaria anterior e
executores estaduais. A plenária sugere que a pactuação seja com ressalva, tendo em vista que
alguns pontos não estão esclarecidos. O assunto foi considerado pactuado com a ressalva de como
se dará os critérios de remanejamento fundo a fundo por executor dos recursos e sistema de
regulação. 2. Representante Técnico da Assistência Farmacêutica no GT estadual – A Sra.
Monica esclarece que a área técnica, na pessoa da Sra. Suzete, solicita que a região eleja
representantes dos municípios da Baixada Fluminense e do município do Rio de Janeiro para
comporem o GT estadual da Assistência Farmacêutica. As representações ficam estabelecidas
como: Município do Rio de Janeiro - titular Sra. Carla Patrícia F. A. de Souza e suplente Sr.
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Giovani Wissocoski Farizelli; Municípios da Baixada Fluminense - titular Sr. Bruno de Oliveira da
Silva – município de Itaguaí e suplente Sra. Helen Martins de Oliveira – município de Queimados.
O assunto foi considerado pactuado. Os contatos dos representantes serão encaminhados junto à
deliberação para área técnica SES. 3. Representante do GT RUE para o GC estadual - A Sra.
Monica esclarece que da mesma forma que o item anterior, a área técnica SES/RJ solicita a
representação de um membro da região no GC estadual. A Sra. Patrícia esclarece que foi sugerido
ao Sr. Uilen Barbosa, facilitador do GC regional da RUE faça a representação junto ao GC estadual,
tendo em vista que o assunto não foi discutido na região. Após a reunião do GC Regional serão
encaminhados os nomes dos representantes. Dessa forma, com o de acordo da plenária, o assunto
foi considerado pactuado. A discussão se manteve em torno dos temas e locais de discussão do GC
regional. Os representantes se comprometem a enviar a atualização dos contatos dos técnicos
municipais para fortalecimento do grupo regional. 4. Remanejamento PPI cintilografia de Paraty
para Nova Iguaçu – A Sra. Patrícia esclarece que o município de Paraty solicitou o remanejamento
de recursos para o município de Nova Iguaçu desde o ano passado, entretanto o processo foi
paralisado, tendo em vista que a região solicitou esclarecimentos do município de Nova Iguaçu,
quanto a falta de atendimento para a RM1. Diante disso o pleito retorna após negociação acordada e
solucionada entre os municípios da RM1 reclamantes. Dessa forma o ponto foi considerado
pactuado. A Sra. Fabiana esclarece que a regulação das vagas futuramente será feita mediante o
sistema estadual, porém, nesse momento é necessário o contato via e-mail para inclusão do pedido.
Compromete-se a encaminhar para divulgação na SE/CIR, o endereço da pessoa responsável pela
captação das informações. II – Informe – 1. Remanejamento PPI – município de Nova Iguaçu –
Ofício GAB/SEMUS nº 29/2020 – A Sra. Patrícia esclarece que o pedido é para retirada de
recursos dos municípios de São João de Meriti e Belford Roxo, relativo aos procedimentos
hospitalares clínicos e obstétricos e realocação no município de Nova Iguaçu. A Sra. Fabiana
esclarece que esse movimento vem para atender a demanda que surgiu no GT PPI estadual, em que
se observaram recursos instalados em município que não produziam os serviços por ausência de
oferta. O recurso voltasse à reserva técnica do estado. Foi recomendado que cada município deve
observar a sua programação e realocar os serviços de acordo com a capacidade instalada oferecida
em outros municípios. Após várias informações a Sra. Monica sugere que a SE/CIR convoque o GC
da Rede Cegonha para informar as definições do GT PPI sobre obstetrícia e atualizar as
informações dos municípios quanto às estratégias e serviços que estão surgindo. 2.
Remanejamento PPI – município do Rio de Janeiro – Oficio nº 8366/2019. (órtese e prótese
oftalmológica) – A Sra. Lídia informa que o pedido é para que o município de Niterói atenda ao
município do Rio de Janeiro, através da AFAC. Niterói manifestou aprovação ao pedido. 3. Início
das obras de Clínicas da Família, nos bairros de França Leitem- Ofício nº 92/2020,
Cosmorama – Ofício nº 84 e Juscelino – Ofício nº 85, no município de Mesquita – A Sra. Gizele
diz que as unidades já estão em construção e com o processo encaminhado de acordo com os
trâmites. 4. Regulação de vagas do HGNI para Rede Cardiovascular – A Sra. Fabiana esclarece
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que o informe é relacionado ao desdobramento do GT de regulação da região diante do estudo, de
um rol procedimentos, feito pela SAECA/SES. Nessa lista a SAECA dimensiona a quantidade de
vagas por município, que será respeitada pelo HGNI. O cateterismo será regulado pelo estado a
partir de março. Serão atendidos os municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis
e São João de Meriti. Dessa forma o município de Nova Iguaçu passa a cumprir efetivamente o
acordo pactuado. 5. Indicadores de pactuação tripartite e bipartite/DigiSUS – A Sra. Monica
ressalta que a área técnica do planejamento SES está propondo uma reunião regional para o dia
onze de março, de nove às dezesseis horas, no auditório do Hospital Municipal Moacyr do Carmo,
em Duque de Caxias, a fim de cumprir o prazo, no dia trinta e um de março, para pactuação das
metas. Os técnicos responsáveis pela pactuação nos municípios bem como os técnicos de
planejamento da SES são convidados. 6. Capacitação referente à arbovirose e sarampo – GT
Vigilância – A Sra. Heloiza informa que a primeira capacitação foi realizada no dia vinte e sete,
para técnicos e enfermeiros de UPAs estaduais, com cerca de setenta pessoas. No dia três serão duas
turmas capacitadas – manhã e tarde, com quarenta vagas em cada turno, em Nova Iguaçu. No dia
quatro, pela manhã, será no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, com oitenta vagas disponíveis.
Ressalta que até o momento foram computados apenas dez inscritos. Pede que seja observada a
forma de inscrição que está detalhada no e-mail enviado a vários setores dos municípios. A
capacitação é direcionada aos profissionais em geral. 7. Portaria nº 3.442 de 16/12/2019 –
Habilita Hospital Moacyr do Carmo como unidade de Assistência Alta Complexidade em
terapia nutricional. 8. Portaria nº 3.702 de 23/12/2019 – Habilita serviços hospitalares de
referência (SHR) e estabelece recurso do bloco de custeio das ações e serviços públicos de
saúde – grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar município
de Duque de Caxias – A Sra. Patrícia esclarece que os pontos em tela foram pactuados na CIB e, a
pedido da Sra. Renata estão sendo informadas, tendo em vista, que não foram discutidos na CIR MI.
A Sra. Lídia questiona o fluxo equivocada dos assuntos em tela, tendo em vista que desrespeita as
deliberações da plenária. A Sra. Patrícia afirma que no dia quatro de fevereiro será a discussão
sobre cirurgia eletiva, no auditório da CIB, às treze horas. Pede que seja encaminhado para o e-mail
da SE/CIR o nome, e-mail e telefone do representante que irá a essa reunião. Após o encerramento
da pauta a Sra. Monica sugere que no próximo encontro do GT de planejamento seja inserida a
conversa sobre a planilha finalizada, da discussão dos problemas prioritários da região, fundamento
do diagnóstico e do plano estadual. Sugere a discussão verificando os problemas elencados com os
planos municipais. Em março será construída a matriz para construção das possíveis soluções para
os problemas. Após discussão, a Sra. Monica define o entendimento: a região não fará a discussão
junto aos municípios quanto aos seus planos. Quanto a matriz regional não está definida como será
o trabalho; como será construída para dar encaminhamento aos problemas regionais levantados. A
Sra. Lídia sugere que essa discussão seja feita em outro grupo ou momento, que não seja no GT de
Planejamento. A Sra. Monica conclui dizendo que quando a matriz de plano regional, com os dez
problemas, estiver pronta será pauta para discussão, com agenda a ser definida. Dessa forma o GT
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de planejamento M1 terá tempo para discussão dos seus pontos específicos. A Sra. Monica agradece
a presença de todos e dá por encerrada a reunião às doze horas e cinco minutos. Eu Sidnéa Alvim da
Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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