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Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às dez horas e quinze minutos, deuse início, mediante o sistema Zoom de videoconferências, a quarta 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
do COSEMS – Sr. Maria de Fatima Rezende – Apoiadora. Representante CISBAF - Sra. Marcia
Ribeiro. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Japeri – Suplente Elizeu
Veiga de Azevedo – Subsecretário 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
e Sra. Bruna Arcas; SMS Nova Iguaçu – Suplente Sr. Carlos Alberto Souza – Subsecretário; SMS
Queimados – Suplente Sra. Amanda Moraes – Subsecretária de Vigilância em Saúde; SMS Rio de
Janeiro - Suplente Sra. Lídia Zimbardi – Assessora Especial; SMS São João de Meriti – Suplente
Sra. Camila Johana Eurich Santos – Assessora de Planejamento. Os municípios de Belford Roxo,
Duque de Caxias, Magé e Seropédica não enviaram representantes. A sra. Monica inicia a reunião
ressaltando que o grupo técnico de atenção básica está fazendo seu encontro através da plataforma
do Telessaúde. No último encontro as apoiadoras solicitaram que os municípios de Japeri,
Queimados, Seropédica incentivem a participação de seus representantes, tendo em vista que se
mantém silenciosos. I – Pactuação – 1. Inclusão no plano regional da RUE, habilitações das
UPAs da RM1 – A sra. Patrícia esclarece que o pedido de inclusão das habilitações das UPAs no
plano da RUE foi um pedido do município de Nova Iguaçu, visto que a não inclusão das
habilitações tornou-se impedimento para conclusão do atendimento pelo MS e consequentemente,
no funcionamento do SAMU e nas visitas domiciliares. O sr. Carlos ressalta que a grade da RUE
pactuada contem inconsistências que o MS não reconhece tornando o pleito ainda mais dificultoso
CNES equivocado, siglas não reconhecidas fazem parte da lista de inconsistência da grade. Pede
que o grupo condutor regional atualize o plano o mais breve possível. O sr. Uilen se compromete
em fazer o contato com a área técnica para encaminhar o assunto ao grupo técnico. A sra. Monica
sugere que o grupo priorize a atualização dos temas mais relevantes, a fim de minimizar a situação
mais urgente. O pedido de providencias quanto a atualização do plano da RUE foi considerado
pactuado. 2. Processo SEI 08001/0055337/2020 - Devolução recurso PPI (obstetrícia): Recurso
alocado, no município de Belford Roxo, com devolução ao município do Rio de Janeiro – A
sra. Patrícia esclarece que na reunião passada o assunto foi tratado como informe. A área técnica
solicita a deliberação, a fim de dar prosseguimento. O assunto foi considerado pactuado. II –
Informe – 1. Proposta de convênio nº 911868/200-01, para fins de construção de unidade de
atenção hospitalar especializada do município de Belford Roxo – A proposta passou na CIB,
entretanto ainda não havia sido informado na CIR. 2. Propostas de emendas do município de
Queimados para estruturação de rede serviços de Atenção Básica e de unidade de saúde de
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atenção Especializada – a proposta está sendo encaminhada para área técnica para prosseguimento
– 3. Propostas de emendas do município de Japeri para incremento de MAC, piso de Atenção
Básica e aquisição de equipamentos – As propostas foram aprovadas pelo MS. Os valores de
custeio foram depositados em conta. 4. Inauguração da Maternidade Queimados. A sra. Amanda
diz que estão finalizando os detalhes para total organização dos tratos legais para a inauguração da
maternidade. A possibilidade é de que o atendimento se estenda para Nova Iguaçu e Japeri. Em
breve estará anunciando a data do evento. 5. Reabertura da UPA 24h – Porte III, Município de
Itaguaí – A sra. Núbia diz que no dia vinte e cinco foi aberta a UPA com recursos próprios. Está
em funcionamento pleno vinte quatro horas. O município está trabalhando para que a unidade seja
habilitada e incluída no plano RUE. Os pacientes de COVID estão sendo encaminhados para o
Centro de triagem ou para o Hospital São Francisco Xavier. 6. Portaria nº 758 de 09/04/2020 que
“Define o procedimento para o registro obrigatório de internações hospitalares dos casos
suspeitos e confirmados de COVID-19”. A sra. Patrícia ressalta a importância do registro
conforme a portaria, a fim de evitar sansões previstas. A sra. Monica diz que a SES está disponível
para auxiliar nesse trabalho. A sra. Amanda diz que no município de Queimados a habilitação dos
leitos solicitados para o hospital de campanha não foi publicada. Essa situação interfere no
andamento do serviço, tendo em vista que impede o registro das internações. Ela questiona se há
previsão da publicação dessa habilitação. A sra. Monica esclarece que a SAECA/SES está
centralizando as questões de habilitação dos leitos junto ao COSEMS, portanto orienta que seja
feito o contato com a área técnica. A sra. Fabiana declara a dificuldade de visualizar as
informações inseridas relativas ao município de Nova Iguaçu. Sugere melhorias para consolidação e
gestão das informações. A sra. Patrícia acrescenta que o assunto também foi abordado no GT da
vigilância. A sra. Monica sugere encontro virtual com os representantes dos municípios, do MS,
apoiadora do COSEMS e Secretaria Executiva CIR MI junto com a SAECA/SES para afinar essa
questão. A plenária manifesta o de acordo com a sugestão. 7. Indicação do ponto focal Central
160 – A Sra. Patrícia ressalta a importância de que os municípios atendam o pedido de envio de
nome do representante municipal, que será responsável pelo contato da Central um, meia, zero. Os
representantes vão estar recebendo as informações sobre COVID-19 e relatório dos pacientes que
ligam. A partir dessa comunicação cabe ao município tratar os casos. Os municípios de Belford
Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu e Seropédica enviaram os
ofícios contendo o nome de seus representantes. 8. Informativo nº 3, relativo à confecção do
relatório detalhado do Quadrimestre anterior – RDQA – A sra. Monica alerta que o primeiro
relatório do RDQA tem prazo até o dia trinta de maio. Sugere verificar a inclusão no sistema e a
conferência com dados relatados do MS. A verificação é quanto ao monitoramento das ações da
Programação Anual de Saúde. Ciente da situação atual aconselha que seja informado, no sistema as
ações mínimas, tendo em vista a pandemia. Não há adiamento do prazo. Via meio físico ou através
do sistema aconselha que os municípios não deixem de registrar o quadrimestre formalizado com a
CMS e Câmara dos Vereadores. A plenária informa a dificuldade do sistema e solicita que haja uma
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capacitação para uma atualização. A sra. Monica propõe encontro com os coordenadores e
assessores municipais junto com a área técnica SES para atender a demanda. A plenária manifestou
o de acordo. 9 - GT Atenção Primária em Saúde: frequência dos municípios no GT – A área
técnica SES solicita que os gestores reforcem junto seus parceiros municipais que participem da
reunião, através da videoconferência, pela plataforma do Telessaúde. Destacam-se como municípios
silenciosos: Japeri, Queimados e Seropédica. O próximo encontro será no dia dois de junho, as
catorze horas. 10 – Monitora COVID – A apresentação sobre o novo sistema foi encaminhada a
todos, via WhatsApp. A ferramenta permite a gestão gerar relatórios e mapas sobre os indivíduos
que são cadastrados em seu município. Dessa forma os planejamentos e ações podem ser de acordo
com a realidade epidemiológica do indivíduo e do município. O paciente também tem acesso, a
partir do aplicativo disponível no google play ou apple store. Ele responde ao questionário. A cada
resposta sobre os sintomas, o aplicativo gera uma mensagem com instruções específicas para a
situação do cidadão. O município pode definir o tipo de assistência que dará ao paciente. O
aplicativo é gratuito. Cabe ao município fazer a divulgação junto a população. O gestor deve assinar
termo de compromisso para definir as ações e manter o sigilo das informações. III - Discussão do
cenário COVID-19 na RM1 – Os municípios declaram a situação local: Rio de Janeiro informa
que o resultado do monitoramento é divulgado cerca de quatro vezes ao dia. Noventa e um por
cento da capacidade de leitos está ocupada, mas cerca de trezentos leitos estão bloqueados. Diante
do cenário a maior dificuldade são recursos humanos que impede o manejo do leito. O número de
internações está estável. Quase duzentos pacientes estão na fila para inclusão no SER. Nova Iguaçu
comemora abertura de leitos principalmente em relação às UPAs. Houve retração de atendimento
no HGNI. Aguardam abertura do Hospital de Campanha. Trinta por cento dos pacientes internados
são de outros municípios. Nilópolis conta quarenta óbitos e mais de trezentos casos suspeitos. Há
dificuldade quanto ao isolamento social, tendo em vista o município ser basicamente residencial,
apresentando aglomerações, principalmente pelo recurso emergencial que está sendo distribuído
pelos bancos. Entretanto, os casos estão controlados com atendimento no Centro de triagem, que
disponibiliza exames, tomografia e teste rápido. As ações estão sendo feitas em conjunto com a
segurança pública. O fortalecimento da atenção primária é o foco de ação da gestão para
continuidade do atendimento pós pandemia. A sra. Monica lembra que haverá nova distribuição de
EPIs, se compromete a enviar o cronograma. A sra. Patrícia informa que os laboratórios
Biomanguinhos, Policlínica Piquet Carneiro, UFRJ e Gaffré e Guinle estarão auxiliando o LACEN
nas análises dos exames da COVID-19. Entretanto o LACEN é responsável pela coleta e
distribuição de resultados. A Sra. Camila - município de São João de Meriti informa que conta
setenta óbitos. Foram abertos trinta leitos no Hospital Geral São João, porém a taxa de ocupação é
de sessenta por cento. São quinze leitos ocupados, sete óbitos, cinco altas para residência e três altas
por transferência. O atendimento no hospital é por transferência de paciente com complicação
internado na UPA Iris. Ressalta que é precoce dizer que a curva epidemiológica está declinante,
porém percebe a tímida estabilização no município. A gestão municipal aderiu a abertura de parte
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do comercio. Dessa forma o cenário será avaliado dentro de uma semana. Previsão de abertura do
segundo andar do hospital será até final de junho. O Centro de imagem é referência para
tomografia. O sra. Gizele – município de Mesquita diz que o município conta com mais de
quinhentos casos confirmados e quarenta e seis óbitos. Foi aberto novo polo no bairro Cosmorama
beneficiando a população que reside em outra extremidade diminuindo a tramitação. As unidades
básicas estão dando suporte aos pacientes com suspeita de COVID. Os polos contam com
classificação de risco e Farmácia. A SAMU é acionada quando há casos graves. A vigilância faz o
contato com as famílias. Também tem dificuldade com as aglomerações. As demais secretarias
apoiam o serviço. No caso de intervenção grave o paciente é encaminhado para UPA Estadual em
Edson Passos que faz a transferência para outros hospitais. O município está abastecido de insumos.
O sr. Elizeu diz que o município de Japeri conta com mais de trezentos casos confirmados, seis
óbitos confirmados e seis em análise. Possui três centros de triagem que funcionam com RX,
laboratório e farmácia. A tomografia é realizada no município de Queimados. Há cinco leitos
completos com respiradores na Policlínica, sendo que dois estão ocupados por pacientes de COVID;
há também quatro leitos semi intensivo. Aguardando a inauguração do Hospital de Campanha. A
prefeitura adquiriu quarenta leitos e dez respiradores. Vinte e quatro já estão no hospital aguardando
os demais. Acredita que o baixo índice de óbito se dá pela característica rural do município com
pouco comércio. O novo protocolo, quanto ao uso da cloroquina, ainda não foi implantado. A sra.
Amanda – município de Queimados diz que testes rápidos foram adquiridos e distribuídos nas
unidades de saúde. Dos mais de mil e quatrocentos casos notificados foram confirmados novecentos
e quinze casos. Dez óbitos confirmados e quarenta e cinco sendo investigados. O hospital de
Campanha foi inaugurado e mantido com vinte leitos, sendo que treze estão ocupados. Observa-se a
redução de internação. As unidades receberam o teste rápido e estão seguindo os protocolos do MS.
Quanto a aglomeração há grande dificuldade, por conta do auxílio emergencial distribuído nos
bancos e casas lotéricas. Há reuniões periódicas com os entes envolvidos dentro do município. O
afrouxamento do isolamento está sendo seguido conforme as determinações do estado. A sra. Núbia
informa que o município de Itaguaí não atingiu cem por cento de ocupação dos leitos. Não há leitos
de UTI na rede pública. O hospital privado atende com dez leitos de UTI. Há pressão do MP para
que seja informada a taxa de ocupação diária dessa unidade. A rede dispõe de trinta leitos mais
cinco leitos no Hospital de Campanha. A UPA será reaberta. O Hospital São Francisco está em
obra. Os pacientes graves estão sendo atendidos num espaço improvisado com seis leitos. Os
demais são regulados via SER. Metade desses casos são de COVID. O município aguarda a
habilitação dos leitos do hospital São Francisco e o Hospital de Campanha. A sra. Fátima aconselha
sobre a identificação de pacientes no ato da internação, para que haja ações que garantam essa
identificação, tendo em vista os vários episódios de troca de cadáveres. Revela sua satisfação em
observar, nos relatos, que o tempo de angustia e euforia passou dando espaço para uma melhor
administração do problema. A sra. Márcia Ribeiro – representante do CISBAF declara que são
enviados aos secretários, nota técnica, referente aos chamados que a Central de Regulação de
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Urgência tem realizado, por cada semana epidemiológica, a fim auxiliar quanto a clareza das
internações, volume de chamados e óbito. O boletim demonstra queda no chamado de casos de
síndrome aguda respiratória, entretanto a média para esse tipo de chamado está acima do esperado
nesse período. Ressalta a necessidade de cautela quanto a flexibilização do isolamento social,
tendo em vista o impacto não ser imediato. Houve queda pequena também no atendimento TIH.
Toda viatura que é composta com médico está fazendo declaração de óbito clínico. A sra. Andrea –
facilitadora do GT RCPD, declara preocupação com alguns pacientes com deficiência que sofrem
com problemas respiratórios. Solicita atenção dos gestores para esse tipo de paciente, que tem o
quadro agravado, sem poder ir ao médico, por conta do isolamento. Há casos graves que necessitam
de internação hospitalar. Os municípios que não tem acesso hospitalar devem fazer contato com o
SER, para transferência através do SAMU. A Sra. Monica sugere que seja emitida nota técnica para
esclarecimento, quanto as medidas a serem tomadas, nesses casos. O que foi acatado. Sem mais
assuntos a Sra. Monica agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião às doze horas e
quarenta e cinco minutos, aproximadamente. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR,
lavrei a presente ata.
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