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Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
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Aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e quatro
minutos, deu-se início, a quinta 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. Rafaela Almeida – Assessoria de
Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I,
Sra. Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Representante CISBAF – Sra. Marcia Cristina
Ribeiro. 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 e Sr. Wagner Santos - Assessor; SMS Nova Iguaçu –
Suplente Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário de Controle, Avaliação e Regulação - SMS Queimados
– Suplente Sra. Viviane Lima – Subsecretária; SMS Rio de Janeiro – Suplente Sr. Iandara Moura –
Assessora Técnica e Sra. Eliana Bittencourt - Coordenadora; SMS São João de Meriti – Suplente
Sra. Janequele Azevedo – Assessora; SMS Seropédica – Suplente Sra. Dulce Maria Inoue Assessora. A Sra. Rafaela dá início a reunião conforme a pauta. I. Pactuação – 1. Ata da 4ª
Reunião CIR 2021 - A ata foi previamente enviada para os gestores e seus suplentes para
apreciação. Sem que houvesse objeção, a ata da quarta reunião CIR ordinária foi considerada
pactuada. 2. Remanejamento PPI – Município de Duque de Caxias - O município de Duque de
Caxias solicita remanejamento dos recursos financeiros de PPI, de procedimentos de alta
complexidade: medicina nuclear (cintilografia), ressonância magnética e tomografia, atualmente
alocados no município de Nova Iguaçu, com retorno para o teto do município de Duque de Caxias.
A documentação tramitou conforme o fluxo estabelecido e retornou com o de acordo da
SAECA/SES. O assunto foi considerado pactuado. 3. Ratificação da Deliberação AD
Referendum CIR M1 nº 10 de 28/04/2021 - em que pactua as unidades de dispensação de
medicamentos para hepatites virais B e C na região Metropolitana I, em função da migração
destes medicamentos do componente especializado para o componente estratégico da
Assistência Farmacêutica. (SVS/SES) - Ratificação da pactuação referente à 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. A referida
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deliberação foi emitida Ad Referendum, com a seguinte conformação: o município do Rio de
Janeiro, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé e Seropédica estarão dispensando somente para
seus próprios munícipes. O município de Nova Iguaçu atenderá os municípios de Belford Roxo,
Mesquita, Nilópolis, Queimados e São João de Meriti, além de seus próprios munícipes, de acordo
com a definição da discussão na quarta reunião CIR, mediante a manifestação, em tempo hábil
(através de documento enviado por e-mail), para que a área técnica SES procedesse com a
pactuação em CIB, do mês de maio. A sra. Iandara lembra que na Câmara Técnica houve
questionamento quanto a unidades estaduais citadas para dispensação do medicamento. A resposta
enviada diz que o IASERJ-Maracanã dispensa medicação a pacientes atendidos conforme sua oferta
de procedimentos, via regulação. A sra. Iandara esclarece que o município do RJ não recebe oferta
da instituição, tendo em vista que o IASERJ não disponibiliza vagas de hepatologia no SISREG. A
porta é aberta sem regulação do acesso. Dessa forma não há controle de quais municípios são
contemplados efetivamente. A referência está definida entre os municípios, entretanto no estado não
há essa definição. Dessa forma a resposta encaminhada não atende ao questionamento. A sra.
Patrícia se compromete a reiterar a solicitação de resposta junto a área técnica. Independente do
questionamento, que não interfere no que está deliberado, o assunto foi considerado pactuado. A
sra. Iandara notifica ainda que, especificamente, o IASER-Maracanã não tem atendido os pacientes
encaminhados para procedimentos em patologia cervical e pulsão. Bem como pacientes que buscam
as bolsas de ostomia não conseguem ser atendidos e procuram outras unidades. Quer saber qual a
referência de atendimento do IASERJ-Maracanã, nesses casos. A sra. Patrícia e Rafaela se
comprometem a encaminhar o questionamento para SES, a fim de obter resposta satisfatória. 4.
Indicação de representação regional do GT RCPD para participação no Grupo Condutor
Estadual - A área técnica da SES/RJ solicitou indicação de representante regional do GT RCPD
para participação nas reuniões do Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção a Pessoa com
Deficiência - GCERCPD. A CT discutiu e entendeu ser de relevância a participação do
representante do município do RJ nesse espaço, tendo em vista sua capacidade instalada e o porte
de referências de serviços dentro da região e do município de Nova Iguaçu, tendo em vista o serviço
em pleno funcionamento. O GT se reuniu e indicou a Sra. Denise Flavio - município de Nova
Iguaçu e a sra. Maria Aparecida Vidon do município do RJ. Essa conformação atende a orientação
da área técnica SES, de acordo com a Deliberação CIB norteadora. Após discussão a plenária
entende que os serviços devem ser fortalecidos. A capital e os municípios da baixada têm cenários
diferentes, mas com grande interação. Dessa forma fica estabelecido que região fará
encaminhamento de três representantes, conforme os nomes indicados: titular, Sra. Márcia Cristina
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Tenório Freire – Município de Belford Roxo, suplente a Sra. Denise Flavio de Carvalho Botelho
Lima – Município de Nova Iguaçu, e Maria Aparecida Duarte Vidon Blanc - Município do Rio de
Janeiro. O assunto foi considerado pactuado. II. Informe - 1. Implantação de dois serviços de alta
complexidade no Hospital municipal Dr. Abdon Gonçalves - município de São João de Meriti.
A sra. Janequele informa que o município de São João de Meriti está trabalhando na implantação de
dois serviços de alta complexidade no Hospital municipal Dr. Abdon Gonçalves, sendo:
Implantação de UNACON com radioterapia e Implantação de serviço de cirurgia cardíaca e
hemodinâmica, com investimento de emenda parlamentar. Sugere discussão a respeito desses
serviços pelo déficit na região. 2. Informes CIB – A Sra. Marta Tenório (SMS Belford Roxo) representante regional na CT CIB/RJ orienta aos representantes que observem as diretrizes
apresentadas na reunião CIB relativas aos cofinanciamentos da atenção básica e saúde mental em
andamento (datas, termos de adesão). Ressalta a importância de os gestores estarem presentes nas
reuniões da CIB. Nela são transmitidos os detalhes de cada situação e há oportunidade de que sejam
minimizadas todas as dúvidas, que são complementadas com as apresentações enviadas após cada
reunião, para conhecimento de todos. 3. Informes COSEMS – A sra. Fatima informa que o
Ministério da Saúde está realizando a pesquisa PrevCOV, nos dose municípios da metropolitana I.
O resultado vai criar um mapa da transmissão e comportamento da Covid-19 no país e ajudar o
Brasil a desenvolver novas estratégias para prevenir e combater a doença. Pede que seja feita ampla
divulgação, a fim de evitar golpes junto aos munícipes. Informa ainda que Ministério da Saúde em
parceria com o Conasems vai ofertar capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e
Agentes de Combate às Endemias (ACE). Os municípios devem fazer adesão. Duque de Caxias,
Japeri, Magé, Nilópolis, Seropédica, São João de Meriti ainda não fizeram a adesão. Recebeu a
informação de que Japeri aderiu, mas ainda tem dúvidas. Amanhã o CONASEMS abrirá uma live
as dez horas da manhã para esclarecer as dúvidas dos gestores e técnicos em relação a esse
programa. 4. Informes GTs – A sra. Patrícia informa que amanhã ocorrerá o GT RAPS, as nove
horas. O link será enviado hoje. Solicita que os técnicos sejam convocados. 5. Cenário COVID –
RM1 - Sra. Patrícia agradece a colaboração na distribuição da vacina. Agradece a compreensão dos
técnicos em meio aos atrasos e logística em dados momentos. Mesmo em decorrência de situações
adversas os técnicos têm sido solícitos nas respostas. 6. Mudança no SISREG – A sra. Iandara
indaga se todos os municípios receberam oficio informando sobre a nova forma de Regulação
fazendo valer o que consta na deliberação CIB, de acordo com a portaria trinta e um, quarenta e
três. O sistema irá liberar a escala para que o município volte a regular sem precisar passar pelo
município do RJ. A medida começa a valer a partir de primeiro de junho. Se coloca a disposição
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para eventuais dúvidas. Avisa que detalhes serão encaminhados no grupo, via whatsapp. Sra.
Patrícia informa que houve mudança na gestão da SES. A sra. Monique Fazzi retorna para a
Assessoria de Regionalização. O Sr. Uilen também está retornando para a CIR na nova gestão, do
município de Nova Iguaçu. A sra. Rafaela diz que em breve estará sendo publicada a nova estrutura
da SES, conforme as mudanças do governo. A Sra. Rafaela agradece a presença de todos e dá por
encerrada a reunião, às dez horas e quarenta minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da
SE/CIR, lavrei a presente ata.
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