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Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e seis minutos,
deu-se início, a quarta 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.
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. Marcia Reis
– Regulação SES/RJ, Sra. Clarice Gdalevici, Sr. Carlos Augusto Fernandes, Sra. Paula Aballo e
Sra. Rayane todos da Gerencia de Hepatites – GERHV/SES. Representante CISBAF – Sra.
Rosangela Bello. Representante COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende – Apoiadora.
Representante NDVS – Sr. Marcos Aurélio Machado Rodrigues - Técnico. Representantes das
Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves
Tenório – Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Suplente Sra. Glaucia Pessoa de
Queiroz Reis - Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Janaína Monteiro - Planejamento; SMS
Japeri – Suplente Sra. Amanda Moraes; SMS Magé – Suplente Sra. Eliane Guimarães –
Planejamento; SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizele Porto – Assessora de Gabinete; SMS
Nilópolis – Sr. Marco Aurélio Pereira – Secretário de Saúde; SMS Queimados – Suplente Sra.
Viviane Lima – Subsecretária; SMS Rio de Janeiro – Suplente Sr. Iandara Moura – Regulação;
SMS São João de Meriti – Suplente Sra. Janequele Azevedo – Assessora e Sra. Érica Zanardi Planejamento; SMS Seropédica – Suplente Sra. Dulce Maria Inoue - Assessora. O município de
Nova Iguaçu não enviou representante. A Sra. Monica dá inicio a reunião conforme a pauta. I –
Apresentação - Regulação das internações por Covid-19: Panorama regional (Regulação SES)
– A Sra. Marcia Reis – Superintendência de Regulação – coordenação geral das regiões de saúde do
RJ traz o panorama de solicitação de leitos de enfermaria e UTI COVID-19, oriundas do sistema
estadual de regulação. Demonstrou também as solicitações de Internação por semana e tipo de leito
e as Solicitações de Internação por município unidade solicitante. De acordo com os dados da
plataforma SER observa-se uma queda no número de solicitações. Ressalta que no cenário de
apresentação a demonstração é de que todos os pedidos que deram entrada no sistema foram
regulados ao longo das últimas semanas. Enfatiza que inicialmente a onda foi muito elevada devido
ao impacto do quantitativo de leitos disponíveis naquele momento, mas que no decorrer do tempo
com a rede mais organizada, a onda teve o movimento menos intenso com tendência a ser melhor
diluída com a ampliação de leitos esperados pela inauguração do hospital em Nova Iguaçu. A média
atual é de pouco mais de cento e oitenta pessoas aguardando em fila sem pendencia na regulação
para leitos de UTI e trinta e três para leitos de enfermaria no dia de hoje. Na metropolitana I uma
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pessoa aguarda regulação para leito em enfermaria e cento e vinte e nove para leito de UTI. A
capacidade maior instalada permitiu um melhor controle da demanda. Não há conhecimento de
abertura de novos leitos por cofinanciamento. O tempo de espera para leito de UTI está em torno de
quinze horas. II – Pactuação – 1. Atas: 2ª e 3ª Reunião CIR 2021 – As atas da segunda e terceira
reunião CIR foram consideradas pactuadas 2. Habilitação CAPS III (SMS de Magé) – A técnica
Sra. Michele esteve na CT esclarecendo as dúvidas. Sem oposição o assunto foi considerado
pactuado – 3. Habilitação da UPA 24H (CNES: 9960538) (SMS de Seropédica) - Assunto
considerado pactuado sem oposição. 4. Habilitação na modalidade Hospital Dia do Instituto
Nacional do Câncer (INCA II), (CNES: 2269821) (SMS Rio de Janeiro) - Assunto considerado
pactuado sem oposição. 5 - Credenciamento e Habilitação em Unidade de Assistência de alta
complexidade em terapia nutricional do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho
(CNES: 2280167) (SMS Rio de Janeiro) - Assunto considerado pactuado sem oposição. 6 Dispensação de medicamentos para hepatites virais, com definição das unidades
dispensadoras na região e da utilização do SICLOM como sistema de informação para gestão
clínica e logística (SVS/SES) – A sra. Patrícia esclarece que mesmo com ausência de Nova Iguaçu
os demais municípios estão cientes quanto ao que foi apresentado na CT. O município de Japeri
ficou de definir a sua questão quanto a ser dispensador ou não. A Sra. Clarice informa que não há
nada a opor quanto a manifestação do município de Japeri em fazer a dispensação do medicamento,
por estar adequado. Considera importante que haja manifestação do município de Nova Iguaçu. A
Sra. Amanda representante do município de Japeri confirma a adesão a dispensação do
medicamento. A ausência de representante do município de Nova Iguaçu nesta reunião pode ter
sido motivada pela transição na gestão ocorrida essa semana. Diante da discussão em que os
municípios de Seropédica e Itaguaí deixam de ser atendidos pelo município do RJ, a Sra. Monica
sugere que se aguarde o decorrer da semana, a fim de buscar negociação para atendimento desses
municípios e a confirmação do atendimento por parte do município de Nova Iguaçu. A sra. Iandara
se compromete a enviar documento reafirmando que o município do RJ irá atender apenas seus
próprios munícipes. Dessa forma o assunto poderá ser encaminhado Ad Referendum para pactuação
em CIB. I – Informe – 1. Remanejamento PPI – Município de Silva Jardim – Pediatria Clínica
e Cirúrgica – O município de Silva Jardim localizado na Região Metropolitana II está informando
a retirada de procedimentos, relativos à pediatria clínica e cirúrgica do município do RJ. A sra.
Iandara demonstra através de slide um cenário comparativo da PPI pactuada e o que efetivamente é
utilizado pelo município de Silva Jardim. Esclarece que o município de Silva Jardim encaminha
pedido pela regulação estadual, que desconsidera a PPI em sua regulação. Dessa forma não há
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garantia de que o recurso sendo retirado deixarão de ser executados pelos pacientes em tratamento
do câncer. A remoção do recurso não tem cabimento, visto que este ano houve gasto por parte de
Silva Jardim no município do RJ. A sra. Monica enfatiza que a discussão deve ser conduzida como
fluxo de rede da alta complexidade em oncologia. Entende-se que a proposta de Silva Jardim não
analisou o seu fluxo de rede para essas patologias. Sugere que a SAECA provoque discussão para
manutenção e garantia das referencias das quais são totalmente dependentes. O retorno da resposta
deve seguir apontando essa necessidade. A sra. Iandara ratifica a palavra da sra. Monica e sugere a
retomada do GT PPI e uma CT oncológica anterior a reunião da CIR, a fim de subsidiar a discussão.
2. Informes CIB – A sra. Marta diz que a troca de informações vindas da CIB e levadas da CIR
devem ser incluídas no grupo de Whatzapp, a fim de que os gestores participem mais efetivamente
das discussões. A sra. Patrícia lembra que foi assunto de pauta na CIB a pactuação do
remanejamento de PPI do município de Nova Iguaçu para o município de Duque de Caxias, relativo
a Citopatologia. 3. Informes COSEMS – Sra. Fatima lembra que os municípios devem responder
ao questionário sobre o Kit intubação. Quem tiver problema deve fazer contato com o Sr. Manuel,
por Whatzapp, conforme informação enviada anteriormente. Cumprimenta a Sra. Marta por seu
trabalho junto a região na CT da CIB. 4. Consultório na Rua – Mesquita – A sra. Gizele informa
que o município de Mesquita está solicitando uma equipe de Consultório na Rua Tipo III. O
processo está devidamente autuado e em andamento. 5. Cenário COVID – RM1 – A sra. Patrícia
agradece a colaboração da gestão e dos técnicos na logística para a distribuição da vacina que vem
acontecendo periodicamente. A sra. Rosangela acrescenta que a divulgação quanto desempenho da
vacinação tem sido eficaz, principalmente do município do RJ. A divergência entre os
vacinômetros estadual e municipal tem sido discutido no consórcio. O secretário adjunto do
Ministério da Saúde foi a Magé para apresentar o Conecta SUS para contribuir na adequação da
informação dos municípios, a fim de alterar a apresentação negativa do desempenho do estado. Da
mesma forma os municípios de Mesquita e São João foram visitados. A sra. Iandara diz que o
município do RJ tem mais de sessenta por cento da ocupação de leitos. O que preocupa é a
migração de pacientes do município de Duque de Caxias em busca da segunda dose de vacina.
Mesmo com aumento de leito, a incidência de pacientes não está diminuindo. Essa situação é que
deve ser observada. A sra. Monica diz que deve ser esclarecida a forma de condução para
atendimento dos pacientes que não tomaram a segunda dose da vacina: se vão repetir o esquema
vacinal ou apenas tomar a segunda dose. A sra. Rosangela afirma que, de acordo com a nota
técnica, emitida pelo Ministério da Saúde, não há necessidade de novo esquema apenas aplicação da
segunda dose. Sra. Monica ressalta a importância de que cada município deve ter o controle, com
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responsabilidade, de vacinação em seus munícipes. A sra. Fatima reforça a questão e sugere que a
vigilância fortaleça a informação junto a população. A Sra. Monica agradece a presença de todos e
dá por encerrada a reunião, às onze horas e trinta e quatro minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva –
Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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