Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e vinte
minutos, deu-se início, a primeira reunião Ordinária CIR da Metropolitana I, através da plataforma
Zoom de vídeo conferência. 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. Dayse Aguiar – Assessora de Regionalização, Sra. Rafaela Almeida –
Assessoria de Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR
Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sra. Claudia Lage e Marcia Reis
– Central de Regulação/SES. Convidados: Sr. Igor Martins e Fernando Bozza – Aplicativo Dados
do Bem. Representante CISBAF – Sra. Rosangela Bello e Marcia Ribeiro. Representante
COSEMS: Sra. Maria de Fatima Rezende – apoiadora. Representantes das Secretarias
Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves Tenório –
Diretora de Planejamento e sra. Marcia Cristina Tenório; SMS Duque de Caxias – Suplente Sra.
Glaucia Pessoa de Queiroz Reis; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Janaina; 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 – Sra. Marcelle Nayda – Secretária de Saúde e Sra. Amanda Moraes – Subsecretária de
Vigilância em Saúde; SMS São João de Meriti – Sr. Davi Macedo. Seropédica Suplente Sra.
Dulce Maria de Souza Inoue – Assessora e Sra. Elizangela. Os municípios de Japeri, Magé e Rio de
Janeiro não enviaram representante. A sra. Dayse abre a reunião dando as boas-vindas aos novos
gestores. Destaca o aspecto de que a gestão pública é desafiadora, no que se entende como
problemas e prioridades a saúde. Independente das adversidades todos estão submetidos a
administração pública, que deve ser respeitada em suas regras. A Assessoria de Regionalização e a
Secretaria Executiva estão à disposição para esclarecer as normas e legislação. O SUS possui as
redes em sua organização que devem ser observadas, conforme a portaria 4279/2010. Para alcançar
os objetivos é necessário fazer valer os instrumentos de gestão: formação da política, planejamento,
programação de saúde, regulação, controle, avaliação e financiamento. Lembra que a distribuição
das vacinas tem logística difícil e complexa, que nem sempre atende a expectativa de todos. Pede a
compreensão e colaboração. Encerra a fala agradecendo e desejando que seja uma boa reunião. A
sra. Monica agradece a participação da sra. Dayse e dos demais representantes das áreas técnicas,
gestores e técnicos municipais, bem como a Sra. Rosangela do CISBAF. Informa que a CIR é uma
instancia bipartite e que a sua função é representar o estado juntamente com a sra. Rafaela e, fazer o
acompanhamento da região e promover os debates faz parte de sua função. I – Apresentação - 1.
“Aplicativo Dados do Bem” – O sr. Igor inicia a apresentação dizendo que o aplicativo é uma
ferramenta disponível para facilitar as demandas da vacinação. O aplicativo desenvolve
agendamento do usuário, gestão das clínicas (com contagem de doses, horário de funcionamento do
posto, etc.), acompanhamento dos efeitos adversos, controle e relatório. O aplicativo inicia com a
função de agendamento na primeira versão e aos poucos estará atualizando até que todas as funções
estejam completas. As faces e detalhes do aplicativo foram apresentados pelo Sr. Fernando Bozza,
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idealizador dos Dados do Bem, que esclarece que o aplicativo é atualizado conforme as
informações do PNI. Diz que o aplicativo é um instrumento de transparência e segurança para o
gestor. Se coloca a disposição para capacitar e dirimir dúvidas. Irá disponibilizar a apresentação e
os contatos. 2. Acolhimento Regional da Assessoria de Regionalização/Secretaria Executiva da
CIR M1 – A sra. Patrícia faz a apresentação da Comissão Intergestores Regional, a fim de que os
novos membros conheçam a organização, os elementos e os fluxos da Secretaria Executiva e da
CIR. A CIR é composta pelo Nível Central, Secretaria executiva, gestores e seus suplentes. Solicita
aos gestores que enviem a planilha, com a indicação atualizada dos representantes técnicos
municipais, para que venham a ser convocados para as respectivas reuniões. A sra. Patrícia
esclarece que a apresentação será encaminhada posteriormente para os membros. 3. Ampliação da
testagem RT-PCR – A Sra. Monica esclarece que a apresentação é a demonstração do GT conjunto
de Vigilância em Saúde e Atenção Primária sobre a atualização da ampliação da testagem RT-PCR.
Diz que desde setembro o grupo, composto pelos pontos focais municipais, acompanhado pelo
escritório regional (constituído para esse fim), vem trabalhando para encontrar os problemas e
soluções na expansão da testagem. A apresentação demonstrou o quantitativo de reserva e retirada
dos kits de coleta por município. Foi observada a elevação no número de coleta de forma geral.
Agradece a participação dos pontos focais que se empenharam no trabalho. Solicita que seja
comunicada a manutenção ou não do representante, tendo em vista o tempo político de mudança na
gestão. Alguns municípios da região ultrapassaram a média estadual de testagem. Aconselha aos
municípios que ainda não alcançaram a média que avaliem junto aos pontos focais as possibilidades
de melhoria. Os pontos de atenção a serem observados: incrementar o número de exames em
municípios com taxas ainda reduzidas; superar obstáculos de logísticas; ampliar a busca ativa de
casos e testagem a partir da rede de atenção à saúde local; implementar estratégias de isolamentos
dos pacientes positivos; monitorar e acompanhar pacientes com COVID-19 em suas necessidades
assistenciais. II. Informe - 1. Cronograma e processo de pactuação de metas e indicadores Bi e
Tripartite – A sra. Monica informa que o cronograma, que será finalizado em trinta e um de março
foi enviado para que as áreas técnicas façam a discussão do cenário da região, para definição das
metas municipais. A partir da definição o CMS analisa a proposta e aprova para inclusão das metas
no DIGISUS. Após pactuação na CIR as documentações do processo serão encaminhadas para
homologação da SES das metas tripartite. A sra. Raquel lembra que as metas bipartite referente aos
indicadores do ano de dois mil e vinte e um também serão concluídas. Para encaminhar essa
informação os técnicos irão receber um formulário (google forms) para preenchimento. Alguns
municípios ainda não fizeram homologação junto ao estado, tendo em vista que o CMS não inseriu
a informação de aprovação no sistema. Se compromete a enviar a lista dos municípios que não
consta a aprovação do CMS. 2. Municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes – Município
de Duque de Caxias – A sra. Patrícia esclarece que foi instituído pelo governador, um Grupo de
trabalho específico para estudo de viabilidade de municipalização da unidade. Dessa forma a
discussão na região fica impossibilitada, no momento. O município de Duque de Caxias
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encaminhou à SES relatório de funcionamento da unidade durante o período em que administrou a
unidade. Para melhoria foram feitos alguns apontamentos. O relatório será encaminhado a plenária
posteriormente. 3. Solicitação de Esclarecimentos a Área Técnica da SES sobre a suspensão da
realização de novas análises de amostras para exames citopatológicos para o município de
Nova Iguaçu, pelo DIPAT/INCA (Sitec). Após reunião do GT Oncologia realizado em dezenove
de janeiro de dois mil e vinte e um, ficaram definidos os seguintes encaminhamentos referente a
exames citopatológicos: a) A SAECA e a SAPS vão realizar estudo conjunto para avaliar a oferta
de laboratórios e a qualidade dos exames realizados pelos mesmos, a partir de indicadores
selecionados, para elaborar uma proposta de estruturação de rede de referências regionais que
atenda a demanda que deixará, a princípio, de ser atendida pelo INCA; b) A SAECA tem reunião
agendada com o INCA no próximo dia vinte e nove de janeiro para melhor entender os motivos de
descontinuidade do serviço e confirmar se, de fato, esta decisão é irreversível; c) A ser confirmada a
decisão, a SAECA realizará o remanejamento de recursos da PPI dos municípios demandantes que
deixarão de ser atendidos pelo INCA e que estão atualmente no teto do município do Rio de
Janeiro, alocando nos municípios que venham a ter os novos executores em seu território; d) Além
da capacidade de oferta e cobertura potencial, a qualidade será monitorada com rigor para correção
oportuna de problemas identificados. A plenária entende que se deve aguardar o resultado da
reunião apontada, na esperança de que haja solução para questão. 4. Resolução SES nº 2210, de
13/01/2021, que dispõe sobre as medidas necessárias para regulação do acesso dos leitos para
internação de SRAG das unidades hospitalares próprias, conveniadas e contratadas no
âmbito do SUS, no estado do Rio de Janeiro, pela Central de Regulação Única de leitos
(CRU), através da regulação estadual. A sra. Marcia Reis diz que a Resolução citada define que
o acesso de usuário para o SUS de leitos clínicos, obstétricos, pediátricos incluindo TI e suporte
ventilatório, complementares ao tratamento de pacientes com COVID-19, conforme o Plano de
resposta de Emergência, estará sob a gestão estadual, através da superintendência de regulação,
enquanto durar o estado de emergência em saúde pública de importância nacional. A publicação
está disponível no site do estado. Diz que são de responsabilidade das unidades hospitalares
públicas, conveniadas e contratadas de manter atualização em tempo real o mapa de leitos no
Sistema de Regulação (SER), a fim de garantir e refletir transparência das ações de acesso. 5.
Minuta de deliberação CIB, referente à Regulação Única dos procedimentos de alta
complexidade. A minuta de deliberação CIB define que o acesso dos pacientes ao SUS para
recursos assistenciais estratégicos e de alta complexidade estarão sob a gestão estadual, através da
superintendência de regulação. A lista de procedimentos foi demonstrada de forma detalhada dos
procedimentos relativos à oncologia, cardiologia e hematologia. 6. Eleição COSEMS/RJ – A sra.
Fatima Rezende diz que haverá eleição no COSEMS, no dia onze de fevereiro, às dez horas. O
regulamento está no site www.cosemsrj.org.br/eleicoes-2021. Pede aos participantes que observem
as datas do cronograma: início do processo, prazo de inscrição de chapa e data da assembleia que
será virtual. A apresentação com o passo a passo para participação do processo será disponibilizado
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a todos. A participação é obrigatória dos secretários municipais. A Sra. Monica agradece a presença
de todos e dá por encerrada a reunião, aproximadamente, às doze horas e dez minutos. Eu Sidnéa
Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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