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Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quarenta minutos,
deu-se início, mediante o sistema Zoom de videoconferências, a terceira 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, Sra. Maria Gisele Ferreira e Sra. Beatriz P. Gonçalves, ambas da SES/SGAIS RCPD – RJ. Representante NDVS - Sra. Heloiza Helena de O. M. Amaral. Representantes do
COSEMS – Sr. Maria de Fatima Rezende – Apoiadora. 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; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Núbia Grazziela Biagrazz – Diretora de Planejamento e
Desenvolvimento em Saúde; 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; 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; SMS
Seropédica – Suplente Sra. Elizangela Machado de Faria – Coordenação de Contratos e Convênios.
Os municípios de Japeri e Magé não enviaram representantes. Com o de acordo dos membros a sra.
Monica inicia a reunião pela pauta no ponto de pactuação esclarecendo que o ponto I, da discussão
do cenário de COVID-19 na RM1, pode se alongar. Ela agradece o apoio do COSEMS na
realização da reunião. II - Pactuação - 1. Metas dos indicadores para o ano de 2020, em nível
regional – A sra. Monica esclarece que devido a situação atual a lógica dos serviços tem sido
afetada, porém algumas atividades não podem deixar de acontecer. No caso das metas dos
indicadores a orientação é que os municípios procedam o lançamento das metas no DIGISUS e
encaminhem para validação do Conselho Municipal de Saúde, caso eles estejam em atividade. Caso
contrário, dessa forma o acesso às informações já estará constando para a validação da CMS,
quando for possível, e o envio a SES pelo gestor poderá se efetuar. Diz que a sra. Fatiam Cavaleiro
está na área técnica SES/RJ à disposição dos municípios que precisarem. Após os esclarecimentos
as metas foram pactuadas de forma regional. 2. Alteração de CNES e endereço - UPA Nilópolis –
O Sr. Uilen esclarece historicamente que os recursos da UPA municipal foi suspenso. A unidade
sofreu mudança na estrutura e localização, porém o recurso não foi ativado. A orientação recebida
do Ministério da Saúde foi que deveria ser feita a mudança do CNES. Para atender a solicitação
cabe a pactuação. O assunto foi considerado pactuado. 3. Revisão PPI e fluxo de pacientes de
reabilitação física – Município do RJ – O assunto foi retirado de pauta, tendo em vista que cabe
discussão no Grupo de Trabalho para elaboração de proposta quanto ao fluxo e regulação dos
pacientes relacionados a ABBR. 4. Habilitação de 8 (oito) leitos de unidade Terapia intensiva
adulto tipo II, para tipo III, do CTI 1, do Hospital Federal Cardoso Fontes (CNES: 2295423),
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no Município do Rio de Janeiro. 5. Habilitação para o procedimento videocirurgias do
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (CNES: 22801670), no Município do Rio de
Janeiro – As Habilitações foram consideradas pactuadas sem manifestação contrária. III –
Informe – 1. GT Atenção Básica: frequência dos municípios no GT – A sra. Patrícia esclarece
que a solicitação de pauta, da área técnica APS/SES foi em atendimento desta plenária para
informar a frequência dos municípios no GT. Na reunião do dia catorze de abril, por
videoconferência foi computada a presença dos municípios de Duque de Caxias, Belford Roxo,
Magé, Mesquita, Rio de Janeiro e São João de Meriti. A área técnica reforça pedido de participação
dos representantes dos municípios na próxima reunião, que acontecerá no dia trinta, às dez horas,
por videoconferência, na plataforma do Telessaúde. 2. Emenda Parlamentar - Município de Nova
Iguaçu – O gestor do município de Nova Iguaçu através do ofício número duzentos e trinta e seis,
de dois mil e vinte – GAB/SEMUS, informa que estão em andamento as obras de quinze unidades
de saúde. 3. Devolução recurso PPI (obstetrícia): Recurso alocado no município de Belford
Roxo será devolvido para o município do Rio de Janeiro – Processo SEI 08001/005537/2020. A
sra. Patrícia esclarece que a área técnica SAECA/SES entendeu ser pertinente o pedido feito,
mediante ofício SMS RIO número, mil duzentos e sete, de dois mil e vinte, que trata de
remanejamento do recurso PPI para a especialidade de cirurgia obstétrica. Anteriormente o recurso
estava alocado no município de Belford Roxo, porém atualmente, em caráter temporário esteve sob
gestão estadual. A área técnica pede o informe para prosseguimento em CIB. A sra. Marta diz que o
município de Belford Roxo está ciente do pedido de remanejamento. O município ainda não tem
condições de atender a questão da maternidade. Entretanto alguns serviços estão estruturados para
atendimento. Pede que, se algum município tem PPI relacionado com tomografia ou ressonância
façam contato, porque está sendo realizado. A sr. Patrícia informa que o município de Nova Iguaçu
também fez solicitação de remanejamento de PPI, relacionado a obstetrícia, junto ao município de
Belford Roxo. I - Discussão do cenário COVID-19, na RM1 – A sra. Monica diz que enviou a
deliberação CIB sobre o plano de contingencia, a planilha de leitos e, outro arquivo com
observações nas dificuldades para abertura de leitos. Em sua observação encontrou diferença entre a
deliberação e as planilhas nas unidades do: Hospital Estadual Adão Pereira Nunes e a unidade
modular Aeródromo. Muitas discussões estão sendo feitas, principalmente quanto ao óbito, ao
atesto de óbito em domicílio e translado e toda dificuldade que envolve o assunto. A perspectiva é
de publicação de normativa por parte do governo estadual. Solicita aos membros que relatem suas
experiencias, dificuldades e providencias quanto a situação e a análise da planilha enviada na
conferencia com a realidade. A sra. Camila, representante do município de São João de Meriti diz
que a situação é caótica. A antecipação da reabertura do PAM é uma tentativa de aumento de
número de leitos de UTI e retaguarda, a fim de desafogar a UPA Iris. Cerca de trinta e nove
subnotificação de óbitos e da mesma forma trezentos infectados subnotificados. Dezenove óbitos
confirmados. A população não está atendendo a observação de isolamento. Muitos funcionários
positivados, diminuindo o contingente e sobrecarregando o serviço. A quantidade leitos a serem
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abertos será anunciada posteriormente, tendo em vista problemas com os respiradores. A sra.
Fatima fala de sua preocupação sobre a real situação do leito COVID. Diz que os municípios não
tem informação quanto as unidades estaduais. Diz que é necessário articular melhor a informação.
Informa que o município de Magé tem pedido de habilitação de quinze leitos. Os leitos estão
ocupados e a unidade com superlotação sem condições do município custear as despesas. O pedido
foi encaminhado ao secretário. Propõe: melhoria na articulação das informações dos hospitais
estaduais, quanto ao número de leitos, junto ao município; que seja estipulado prazo para que os
municípios analisem a planilha e façam as observações; divulgação dos números reais de leitos dos
hospitais de campanha e que haja barreira na atenção básica quanto a síndrome gripal nas unidades.
Sra. Monica recomenda que se observe a planilha enviada, tendo em vista que é a informação mais
recente do Ministério da Saúde. Há situações que dependem de material que será enviado pelo
Ministério da Saúde. O documento de Magé deverá ser rastreado para análise da situação. Está de
acordo com a observação da Atenção primária. Lembra da reunião que acontecerá amanhã, que será
oportuna para discussão da questão. O Sr. Carlos, representante de Nova Iguaçu diz que a previsão
é de colapso do HGNI. A unidade está com mais de cem por cento de ocupação. O município está
colocando dois containers (enviado pela SES) com quarenta leitos aguardando habilitação. O RH
está em baixa de vinte por cento. Testes estão sendo aguardados para controle dos funcionários.
Baixa incidência de óbito. Os municípios limites que não tem assistência preocupam. Dificuldade
no controle da população agravada pelo recebimento do beneficio disponibilizado pelo governo
federal. O controle de óbitos está sendo estudado. Estão sendo levantadas duas estruturas de módulo
no terreno do Aeroclube. A sra. Patrícia informa que estão previstos dois módulos: um com
trezentos leitos e outro módulo com cento e vinte leitos de enfermaria e oitenta de CTI e mais o
módulo citado anteriormente para o HGNI, com quarenta leitos. O sr. Carlos declara-se temeroso
quanto as compras e os custos nas licitações, que no futuro poderão acarretar problemas para a
gestão. A Sra. Patrícia sugere que o setor jurídico dos municípios se aproxime para respaldar as
licitações. Sr. Carlos diz que ações de bloqueios e translado estão projetados para atendimento de
triagem e assistência. ACS e ACE estão acionados para o trabalho de campo. Sr. Uilen,
representante de Nilópolis, declara que o município está com o mesmo panorama quanto a
aglomeração da população, principalmente pela questão da Caixa Econômica. Diz que há setecentos
e vinte e seis casos notificados; cinquenta confirmados; vinte e quatro descartados e quatro óbitos;
mais de quarenta funcionários afastados. Foi colocado dois containers em frente a UPA JK, onde
são feitas as triagens. O centro de triagem faz o teste rápido, dispensação de remédios e possui dez
leitos de observação. O município recebeu mais de mil testes e a maior parte foi utilizada. Quarenta
por cento do atendimento da triagem são, efetivamente, casos relevantes. Aguardando os passos
jurídicos para contratação de funcionários. Aconselha aos membros da plenária que façam o teste
rápido em todos os funcionários. A atenção básica está sendo acionada para o trabalho em parceria.
A sra. Núbia, representante do município de Itaguaí, informa a dificuldade na ampliação de leitos
devido a carência de equipamentos e RH. Até o momento foi estruturado um espaço com vinte e
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cinco leitos. Foram confirmados dois óbitos de funcionários. O processo de trabalho foi dificultado
pela deficiência política anterior. Não há leitos de UTI habilitados, mas alguns adaptados estão
ocupados. Não há equipamento e nem RH com perspectivas de ampliação. Unidades estão sendo
preparadas para operarem como unidades sentinelas. A Sra. Marta, representante do município de
Belford Roxo, inicia sua palavra relatando a reunião do Grupo Estadual da CIES. Diz que o estado
em conversa com a região encaminhou material, em forma de questionário, que tem servido de
apoio ao gestor para responder documentos do TCE e MP, sobre o que tem sido feito com relação a
educação permanente na pandemia. Até o momento somente os municípios de Belford Roxo, Rio de
Janeiro, Itaguaí, Mesquita, São João de Meriti e Queimados fizeram a devolutiva desse
questionário. O questionário é do FormSUS. Tanto a região quanto o estado devem consolidar essa
informação, entretanto não está sendo possível pela não devolutiva das informações por parte dos
municípios. Dia sete, as dez horas acontecerá a videoconferência da CIES METRO I. Solicita aos
membros que incentivem ao técnico municipal a participar. Em relação ao município diz que o
período complexo passou e a rotina de serviço começou a voltar mais organizada. Os protocolos
estão sendo obedecidos. Nesse momento de organização, acontece avaliação do que passou e
expectativa do que virá. O Hospital Pediátrico Fluminense entrou com parceria para atender a
demanda crítica. A unidade está em processo de contratualização. Nesse momento o CMS está
aprovando as documentações pendentes, inclusive a habilitação desse hospital. O RH municipal está
também, reduzida em todas as áreas de gestão e assistência. A CIES também levantou a
possibilidade do desenvolvimento de plataforma única de informação para disponibilização da
região, como forma de ajuda em todos os seguimentos. A CIES tem disponibilizado muitos cursos
online com acesso livre a todos, conforme o perfil de cada matéria. O município junto com o
Hospital Fluminense está trabalhando com um ônibus itinerante. Ele segue com equipe e transporte
sanitário em visita aos bairros com vazio sanitário e sem a presença de estratégia de saúde da
família. Quando, no atendimento, se identifica casos graves, o transporte encaminha para o hospital.
O movimento do ônibus é circular de retorno aos locais periodicamente estabelecidos. A sra. Fatima
lembra da necessidade de indicação do representante para Câmara Técnica CIB, tendo em vista a
saída da Sra. Dulce, de Itaguaí. Propõe o nome da Sra. Marta Tenório, do município de Belford
Roxo. Com a aprovação da plenária o nome da Sra. Marta Tenório foi pactuado. A sra. Lídia
informa que o município do Rio de Janeiro, no momento, destaca nas unidades municipais mais de
trezentas pessoas internadas; cerca de duzentas e sessenta e nove em ventilação mecânica; cento e
cinquenta e quatro nas emergências e novecentos e sessenta e dois pacientes inseridos no SER
aguardando regulação. Lamenta a insensibilidade dos órgãos de controle externo nesse momento. A
sra. Gisele, representante do município de Mesquita, lamenta a dificuldade, na falta de unidade
hospitalar, que sobrecarrega o município de Nova Iguaçu. Conta com a UPA estadual, que é de
pequeno porte como auxilio no atendimento da demanda. O portal indica cerca de dezenove óbitos
até o momento. A gestão está em busca de soluções para atenuar os casos de óbito. A vigilância
atua com a atenção básica auxiliada por um polo de atendimento para triagem dos casos. Muitos
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funcionários contaminados e dificuldade na contratação de RH, conforme os demais municípios da
região. A sra. Monica sugere que os encontros possam ser com períodos mais curtos, o que todos
concordaram. A Sra. Monica agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às doze
horas e cinquenta e quatro minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a
presente ata.
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