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Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às dez horas e sete minutos,
deu-se início, através da plataforma Zoom de videoconferências, a nona 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. Rafaela
Almeida – apoiadora da região, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR
Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR; Sra. Juliana Brito e Karen
Areias– SAECA; Sra. Luciana Velasque - Subsecretaria Extraordinária de COVID. Representante
NDVS - Sra. Maria Adelaide Menezes. Representante CISBAF – Sra. Rosangela Belo e Sra.
Marcia Cristina Ribeiro de Paula. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS
Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina G. Tenório – Assessora Planejamento; SMS Duque de
Caxias – Sr. Hélio Gouvêa – Assessor e Sr. Luiz Camargo – Diretor do HMSJ; SMS Itaguaí –
Suplente Sra. Dulce Maria Inoue – Diretora de Planejamento; SMS Mesquita – Suplente Sra.
Gizele Porto – Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis – Suplente Uilen Barbosa – Subsecretário;
SMS Nova Iguaçu – Suplente Sr. Carlos Alberto Souza – Subsecretário; SMS Queimados –
Suplente Sra. Amanda Moraes e Sra. Betânia Pessoa; SMS Rio de Janeiro - Suplente Sra. Lídia
Zimbardi – Assessora Especial e Sr. Hugo Fagundes – Superintendente de Saúde Mental; SMS São
João de Meriti – Suplente Sra. Camila Johana Eurich Santos – Assessora de Planejamento. Os
municípios de Japeri, Magé e Seropédica não enviaram representantes. Após breve apresentação a
sra. Monica inicia a reunião conforme pauta. I.
Apresentação - 1. Ampliação de testagem
RT-PCR no Estado do Rio de Janeiro – A sra. Monica apresenta o cenário estadual por slides que
demonstraram: - evolução acumulativa COVID, por semana epidemiológica, no mês de outubro, em
que se observa o platô elevado da epidemia; - casos, óbitos, internação e UTI/SRAG, também
elevado e preocupante. Nessa preocupação a SES em conjunto com FIOCRUZ e COSEMS estão
estudando estratégias em busca da diminuição do platô e da transmissão da doença com a proposta
de ampliação de testagem RT-PCR no estado junto aos municípios. A estratégia inicial é a formação
de um escritório operacional da testagem, composto pela SES/RJ, COSEMS, FIOCRUZ, SMS e
MS, em reuniões diárias para monitoramento, acompanhamento e solução dos entraves. O objetivo
é a “coordenação interinstitucional relacionada à operacionalização, com vistas a efetiva solução
dos problemas presentes no processo”, para articulação, comunicação, planejamento logístico,
monitoramento da cadeia e identificação de gargalos, aumento da capacidade de distribuição dos
kits de coleta, capacidade de processamento de amostras. As ações em andamento consistem no
planejamento para ampliação da testagem. Dentre os pontos de planejamento foi solicitado que os
municípios respondam ao formulário enviado para diagnóstico das estruturas municipais.
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Treinamentos estão sendo elaborados. Há necessidade de que o município estabeleça uma pessoa,
como ponto focal de diálogo imediato, para resolução de problemas, tendo em vista as várias ações
de articulação e comunicação que estão sendo estabelecidas junto aos atores municipais. A
ampliação da testagem traz o aumento de notificação. Dessa forma os grupos alinhados poderão
trabalhar em conjunto para isolamento dos casos positivos e de seus contatos. Assim os casos mais
graves receberam atenção devida. A UNADIG FIOCRUZ/RJ passa a ser o local de capacidade de
processamento de análise e distribuição dos kits de coleta, para a RMI. Ressaltado que as amostras
enviadas a FIOCRUZ devem ser cadastradas no GAL. Na análise da situação atual de testagem, em
relação ao país, o estado do RJ está em baixa, com nove testes, por mil habitantes; Destaque para
necessidade de ampliação de testagem nos municípios de Belford Roxo, Magé, Queimados, São
João de Meriti e Seropédica; Ressalta que mais testagem, mais investimentos em estrutura; Os
próximos passos são: o fortalecimento das rotinas diárias do Escritório-RJ; consolidação do
diagnóstico das estruturas municipais para testagem, com a devolução do questionário enviado aos
municípios no prazo (até amanhã, trinta de outubro) e a capacitação dos profissionais. Os
municípios de Nilópolis, Nova Iguaçu e Queimados já responderam ao questionário. A sra. Amanda
relata que o município de Queimados conseguiu ampliar a testagem em todas as unidades,
entretanto se observa que a procura diminuiu, mas houve aumento de casos. A sra. Luciane
Velasque acrescenta que a testagem será oferecida para verificação de pacientes com síndrome
gripal e seus contatos. A sra. Dulce lembra que o MS deliberou, em portaria, autorização para o
rastreamento de pessoas que tiveram contato com contaminados, inclusive o município já recebeu a
verba referente a esse procedimento. Por solicitação a pauta foi alterada. II – Pactuação – 1.
Conversão do CAPS II Arthur Bispo do Rosário e do CAPS II Manoel de Barros para CAPS
III Arthur Bispo do Rosário e CAPS III Manoel de Barros – a Sra. Lídia esclarece que o pedido
se dá para atender a demanda do MP. A conversão das unidades de CAPS II para CAPS III, consta
no plano de ação da RAPS RMI e deveria ser cadastrada no SAIPS. Entretanto o MS bloqueou o
sistema impedindo a continuidade do processo. Dessa forma o município pede a pactuação, a fim de
que o pedido prossiga e cumpra a exigência. O sr. Hugo Fagundes faz as devidas considerações
detalhando as justificativas. O assunto foi considerado pactuado. Retomada a pauta para o ponto
dois de apresentação - 2. Cenário COVID-19 na RM1 – habilitação de leitos - A sra. Juliana
esclarece que as propostas de habilitação estão sendo inseridas no SAIPS, sem alterações além das
existentes relativas a login. Panorama dos municípios: RJ – pleito do H. Clementino Fraga Filho
está dependendo de resposta do município; H. Evandro Freire teve pedido rejeitado por falta de
informação no E-SUSVE; H. Ronaldo Gazola teve o prazo de inserção no sistema perdido e
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aguarda novo ofício do município. O Sr. Carlos alerta que os lançamentos no sistema estão
demorados e os municípios estão perdendo a habilitação. Solicita esclarecimentos e orientação
quanto ao caminho a ser seguido, tendo em vista o sistema estar bloqueado para inserção dos
pedidos referentes a saúde mental e academia da saúde. A sra. Juliana esclarece que os pedidos de
habilitação que perderam o prazo foram tratados. A orientação do MS é que os pedidos devem ser
refeitos como pedido novo de habilitação. As prorrogações não serão mais atendidas. Os municípios
relativos a esses casos foram orientados a refazer o pedido. Com o retorno do documento a SES, os
trâmites de visita técnica e assinatura do secretário são seguidos imediatamente para inserção no
SAIPS. O sr. Carlos questiona o trâmite, visto que alonga o processo. A sra. Juliana esclarece que a
visita técnica foi criada para possibilitar o atesto do secretário. A baixa taxa de ocupação também
foi ponto de rejeição do MS. A proposta de São João de Meriti está aguardando aprovação do MS.
Informa que os pedidos de prorrogação devem ser renovados a cada trinta dias e os pedidos novos
têm prazo de noventa dias. A sra. Karen se compromete a buscar a informação sobre a necessidade
de visita técnica para pedidos de prorrogação. Informa ainda, que o pleito do município de Itaguaí
está aguardando a inclusão do pedido no plano de contingencia atualizado, por exigência do MS. O
pedido do município de Belford Roxo está aguardando assinatura do secretário de estado. O pleito
de Duque de Caxias teve sua exigência atendida e está em trâmite. Esclarece que não tem gerencia
sobre os pedidos relativos à saúde mental ou academia da saúde. Continuação dos pontos de
pactuação - 2. Atualização do Plano Regional da Pessoa com Deficiência da RM1 – O assunto
foi apresentado e discutido na CT. Os ajustes foram feitos e demandas esclarecidas. O plano foi
encaminhado, para leitura prévia por e-mail a todos os membros. O Plano Ação Regional
Metropolitana I da Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência foi considerado pactuado. 3.
Indicação de técnicos para compor o GT Estadual de Oftalmologia – A sra. Patrícia esclarece
que a área técnica estadual solicitou a indicação de dois membros representantes da região para
compor o GT estadual de oftalmologia. O assunto discutido na CT definiu que o município do Rio
de Janeiro, como titular e o município de Nova Iguaçu, como suplente farão a indicação dos
técnicos. Com o de acordo da plenária o assunto foi considerado pactuado. 4. Habilitação da UPA
de Itaguaí – A sra. Patrícia esclarece que o ponto foi uma demanda da CIB que solicitou a
definição do porte da UPA de Itaguaí. O município refez o pedido de mudança da unidade do porte
III para porte II. Sem que houvesse manifestação contrária o assunto foi considerado pactuado. 5.
Habilitação e Qualificação da Unidade Mista Lote XV, para UPA 24h, opção IV porte II, de
acordo com a Portaria GM/MS de Consolidação nº 06, de 28 de setembro de 2017. – A sra. Patrícia
esclarece que o assunto foi debatido em CT e, por tratar-se de tema municipal, foi considerada a
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deliberação excepcional, tendo em vista que o plano estadual da RUE não foi atualizado.
Considerado pactuado. I – Informe - 1. Remanejamento PPI – O município de Paracambi está
retirando do município de Queimados os procedimentos de ultrassom: abdome, mamária, obstétrica,
obstétrica com doppler e retornando para o próprio município. O município de Queimados
manifestou a ciência do pedido. 2. Repasse financeiro referente a UPA de Nilópolis – O
município de Nilópolis fez todos os trâmites relativos a UPA em plenária anterior. Vem nesta
informar que solicita o repasse estadual, tendo em vista que o recurso federal está regularizado. 3.
População em vulnerabilidade. A área técnica estadual informa que a portaria dois mil
quatrocentos e cinco, institui custeio em caráter excepcional, no contexto da COVID, em parcela
única para os municípios no fortalecimento das equipes que tratam dessa população em específico.
Foi encaminhado e-mail detalhando a portaria. A área técnica convida para reunião no dia doze de
novembro, para discussão sobre a melhor forma de utilização do recurso. O link será enviado
posteriormente. A sra. Dulce informa que o recurso foi recebido. Sem mais assuntos a Sra. Monica
agradece a presença de todos e dá por encerrada a reunião, aproximadamente, às onze horas e
quarenta minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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