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Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta e três
minutos, deu-se início, no auditório do PAM Meriti, situado na Avenida Presidente Lincoln, sem
número – Jardim Meriti – São João de Meriti, a primeira reunião Extraordinária CIR da
Metropolitana I. Presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
(SES): Representante de Nível Central: Sra. Monique Fazzi – Assessora de Regionalização, Sr.
Marcelo Rodrigues – Superintendência SES/SAECA, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha –
Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva - Assistente SE/CIR.
Apoiadora do COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende. Representantes das Secretarias
Municipais de Saúde: SMS Duque de Caxias – Sr. José Carlos de Oliveira – Secretário de Saúde
e Sra. Ana Paula Alcici - Fonoaudióloga; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Dulce Maria Inoue –
Assessora de Planejamento; SMS Japeri – Suplente Sr. Elizeu Veiga de Azevedo – Subsecretário
de Planejamento; SMS Mesquita – Suplente Sra. Eliane Guimarães – Coordenadora de Apoio
Institucional e Sra. Aline Lopes – Gerente da divisão de Regulação; SMS Nilópolis – Suplente Sr.
Franklin Monteiro – Subsecretário - SMS Nova Iguaçu – Suplente Sra. Maria Fabiana da S. Neves
– Controle e Avaliação; SMS Queimados – Sr. Elizeu Veiga de Azevedo – Assessor Técnico; SMS
Rio de Janeiro – Suplente Sra. Lídia Zimbardi - Assessora; SMS - São João de Meriti – Sr. Rafael
Coelho Fonseca - Regulação; SMS Seropédica – Suplente Sra. Elisangela Machado de Faria –
Coordenadora de contratos e convênios, Sra. Sirlei Tagiba - Subsecretária. Ficou sem representação
a SMS Belford Roxo e a SMS Magé. A Sra. Monique dá início a reunião esclarecendo que a
convocação para essa reunião extraordinária tem como objetivo enviar ponto de pauta para próxima
CIB. I – Pactuação – 1. Aprovação da 3ª e 4ª atas das Reuniões Ordinárias CIR Metro I – As
atas foram envidas por e-mail para leitura prévia. Sem que houvesse manifestação contrária, a
terceira e quarta atas das reuniões ordinárias CIR Metro I foram consideradas pactuadas. 2. Recurso
federal para término da construção e compra de equipamentos do Hospital do Olho de Duque
de Caxias – O Sr. Marcelo diz que o pedido é para obtenção de suporte de verba do Ministério da
Saúde para custeio e compra de equipamento do Hospital do Olho em Duque de Caxias, visto que é
uma unidade pública. Os atuais prestadores de oftalmologia da região são particulares. O suporte do
MS para essa unidade visa o fortalecimento da região e maior benefício, considerando a carência do
serviço. O prazo para inclusão do pedido no sistema está expirando. Esse é um dos motivos pelo
qual foi solicitada essa reunião extraordinária. A unidade atende os munícipes de Duque de Caxias
quanto à cirurgia eletiva. A proposta é de que no futuro a capacidade instalada aumente para atender
a região. Não há definição de onde saíra o recuso, nem o seu valor. A deliberação CIR deverá ser
redigida sem o valor. No entanto, a SAECA fará o mapeamento do impacto financeiro e seguir com
a solicitação do custeio com o valor para ser deliberado na CIB. A Sra. Lídia solicita que
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futuramente seja informada a Região sobre a ampliação da capacidade instalada. Após o consenso o
assunto foi considerado pactuado. 3. Apoio de custeio para maternidade da Associação de
Caridade Hospital São João de Meriti, por meio do extra teto da Secretaria de Estado de
Saúde – O Sr. Franklin esclarece que esta é uma unidade filantrópica que atende o município de
São João de Meriti e se encontra em situação difícil em sua estrutura física. O município está
viabilizando outros meios de captação de recursos (emenda parlamentar), porém os métodos são
lentos. Devido a uma situação desagradável que gerou a morte de paciente, o município vem
solicitar a ajuda para viabilizar as melhorias necessárias o mais breve possível. Em conversa com o
Secretário de Estado foi formulado um TAC em conjunto Estado, município e MP, a fim de
promover uma intervenção na unidade. O pedido de aporte financeiro ao Estado foi aceito. Dessa
forma acredita-se que a obra poderá ser acelerada, a equipe poderá ser contratada e acelerar a
ampliação do atendimento. São sessenta leitos que deverão ser qualificados. A região tem um
déficit de duzentos e cinquenta leitos. A Sra. Monique enfatiza que todos os municípios estão com
dificuldades financeiras e com o Estado não é diferente. O Hospital da Mãe e o Hospital da Mulher
foram ações do Estado para a diminuição do déficit de leitos na Região. Diz que é importante que o
assunto seja discutido no GC da Rede Cegonha. A Sra. Dulce diz que a plenária vai aprovar o
assunto sem que a unidade atenda aos requisitos necessários. O Sr. Franklin diz que a unidade será
adequada para atender aos requisitos. Dessa forma o assunto foi considerado pactuado. A Sra.
Monique informa que haverá inclusão de itens na pauta para pactuação e informe. 4. Habilitação
do SASE em alta complexidade auditiva – O Sr. Marcelo esclarece dizendo que o Instituto Santa
Catarina, referência para saúde auditiva na Região, tem várias dificuldades. O município de Duque
de Caxias solicita a habilitação do SASE, a fim de manter o recurso dentro do município na
tentativa de manter o atendimento dos dois prestadores na região. Não haverá impacto financeiro
nesse momento. Futuramente a unidade pode ser reavaliada para ampliação do atendimento. Os
pedidos de habilitação devem ser encaminhados o mais rápido possível para que possam ser
aprovadas pelo MS. Após aprovação da solicitação de habilitação os municípios poderão verificar a
possibilidade de remanejamento de PPI. O assunto foi considerado pactuado. 5. Convênio com o
Ministério da Saúde para reforma do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek em Nilópolis –
O Sr. Franklin esclarece que o município de Nilópolis fez proposta de convênio junto ao MS para
conclusão das obras do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek. A unidade está com quarenta por
cento das obras concluídas, que abrange o primeiro andar. A obra nos quatro andares internos ainda
precisa ser iniciada. O convênio com o Estado era no valor de dezoitos milhões. Deste valor foram
repassados treze milhões que permitiram o início da obra. A unidade funciona como UPA no andar
térreo. A unidade foi projetada para ser maternidade regional com setenta leitos. Foi remodelada
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para hospital geral e maternidade com: vinte e sete leitos; dez leitos de UTI; dois centros cirúrgicos
um materno e outro eletivo, mais trinta e três leitos de retaguarda da U.E. A intenção é atender
Nilópolis, Mesquita e parte do município de São João de Meriti. O Ministro esteve no município de
Nilópolis para conhecer a obra no último dia onze. Com a garantia de que haverá aprovação no MS,
o assunto foi trazido a esta plenária por exigência do convênio. A obra foi pactuada anteriormente,
quando foi firmado o convênio com o Estado. Entretanto devido as dificuldades financeiras do
Estado o convênio está sendo cancelado e será solicitado um convênio com o M.S. Sem que
houvesse discordância o pedido de convênio para conclusão da obra do HMJK foi considerado
pactuado. II – Informes – 1. Capacitação AIDPI – Atenção Integral às Doenças Prevalentes da
Infância – Neonatal - A Sra. Patrícia informa que o facilitador do grupo da CIES solicita que os
gestores encaminhem, até a próxima semana, os nomes dos profissionais médicos ou enfermeiros
para realizar a capacitação do AIDPI. São duas vagas por município. Os municípios de Duque de
Caxias, Mesquita fizeram a indicação dos nomes. A Sra. Monique informa que devido à crise no
Estado as várias áreas da SES estão com a mobilidade restrita. Para facilitar a tramitação dos
documentos, os mesmos podem ser enviados inicialmente via e-mail e em seguida os documentos
em meio físico devem ser enviados para SES, a fim de integrar o processo. Dessa forma os
pareceres poderão ser agilizados e serem pautas da CIB mais próxima. 2. Cirurgia Eletiva - A Sra.
Lídia informa que os profissionais de TI do município do RJ prepararam a plataforma, da cirurgia
eletiva, para distribuição dos pacientes aos prestadores. A oferta da região, por procedimento, foi
dividida de acordo com a proporcionalidade populacional dos municípios, conforme os índices do
IBGE. O paciente vai ficar na fila do município do RJ, mesmo tendo a possibilidade de ser operado
no município de origem. Dessa forma garante que o paciente fará o procedimento. O município que
executar a cirurgia deverá dar baixa no sistema. Ela diz que na sexta-feira passada o município do
RJ recebeu um documento do MS, através do DataSUS, com o objetivo de orientar o passo-a-passo
para operacionalização das cirurgias eletivas. Ocorre que o documento, que contem seis páginas, é
de difícil compreensão, o que torna confusa a sua aplicação. Ela se compromete a enviar o
documento, para SE/CIR disponibilizar para os municípios. A partir desse documento foi
organizada uma reunião com a SES, COSEMS, município do RJ e um representante de cada região.
As dúvidas aumentaram. O grupo consolidou os questionamentos. Ocorrerá uma vídeo conferência
hoje à tarde, quando as questões serão apresentadas ao MS. A Sra. Monique acrescenta que as
respostas serão encaminhadas para a SE/CIR distribuir aos municípios, caso as dúvidas sejam
esclarecidas hoje. Não havendo outros assuntos a serem discutidos a Sra. Monique encerra a reunião
às onze horas e quarenta e sete minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a
presente ata que será assinada por mim, pela secretária executiva e pelos gestores, após aprovação.
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