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Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2021
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Aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos, deuse início, a sétima 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; Representante
CISBAF – Sra. Rosangela Bello. Representante COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende e Sra.
Taciane Lima – Apoiadoras. Representante NDVS – Sra. Adelaide Menezes - Técnica.
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. Fernanda Goulart da Silva – Subsecretária de
Planejamento; SMS Magé – Suplente Sra. Eliane Guimarães – Planejamento; SMS Mesquita –
Suplente Sra. Gizele Porto – Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis –Sr. Wagner Santos Assessor; SMS Nova Iguaçu – Suplente Sr. Uilen Barbosa – Subsecretário de Controle, Avaliação
e Regulação e Sra. Amanda Morais – Assessora; SMS Rio de Janeiro – Suplente Sr. Iandara
Moura – Assessora; SMS São João de Meriti – Suplente Sra. Janequele Azevedo; SMS
Seropédica – Suplente Sra. Dulce Maria Inoue - Assessora. O Município de Queimados não enviou
representante. A Sra. Monica dá início à reunião conforme a pauta. I. Pactuação – 1. Ata da 6ª
Reunião CIR 2021 - A ata foi previamente enviada, para os gestores e seus suplentes para
apreciação. Sem que houvesse objeção, a ata da sexta reunião CIR ordinária foi considerada
pactuada. A Sra. Fatima faz o comunicado sobre sua transferência para o exercício, como apoiadora
do COSEMS, na Região do Médio Paraíba. Assim sendo apresenta a Sra. Taciane, que assume a
função na Região Metropolitana I. Agradece a boa relação na região e pede a mesma parceria para
com a nova colaboradora. A Sra. Taciane manifesta satisfação em fazer parte da região, como
apoiadora do COSEMS e se coloca a disposição para o bom andamento do trabalho. A Sra. Monica
agradece a parceria da Sra. Fatima desejando sucesso em sua jornada. Da mesma forma dando as
boas vindas a Sra. Taciane. 2. Distribuição das vagas municipais para a capacitação em
estimulação precoce voltada para terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos e fisioterapeutas do
NASF e do CER - Centro Especializado em Reabilitação (SAPS/SVAPS/SES) - Essa
capacitação será realizada virtualmente em parceria com o Laboratório de Telessaúde da UERJ. A
primeira capacitação acontecerá em agosto para a Região Metropolitana 1. O assunto foi discutido
em CT que não fez objeção a proposta da CIES. As vagas ficaram assim distribuídas: Belford Roxo
– treze vagas, Duque de Caxias - onze vagas, Itaguaí, Japeri e Magé – três vagas cada um, Mesquita
– oito vagas, Nilópolis – duas vagas, Nova Iguaçu - treze vagas, Queimados – duas vagas, São João
de Meriti – oito vagas, Seropédica – uma vaga e Rio de Janeiro – cinquenta e sete vagas. O quadro
com o detalhamento das vagas foi enviado por e-mail para todos os membros. Considerado
pactuado. 3. Habilitação de procedimentos em Saúde - Unidade de Cuidados Intermediários
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Neonatal Convencional (UCINCO) e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru
(UCINCA), do Hospital Federal de Bonsucesso - HFB - CNES 2269880 Processo
09/005178/2017, do SMS Rio de Janeiro – A Sra. Iandara esclarece que o pedido atendo ao fluxo
normal, visto que se trata de correção de pendencias do processo que está tramitando desde dois mil
e dezessete, atendidas pelo Hospital Federal de Bonsucesso. Considerado pactuado. 4. Qualificação
da UPA 24h Jardim Íris – Município de São João de Meriti - A Sra. Janequele esclarece que a
UPA é qualificada pela portaria número mil, seiscentos e oitenta, de dois mil e dezoito. O pedido de
pactuação é para cumprimento das exigências, tendo em vista que a qualificação citada está
expirada. O assunto foi considerado pactuado II. Informe - 1. Remanejamento PPI – Município
de Seropédica – A Sra. Dulce esclarece que o município de Seropédica possui serviço adequado
para atendimento de seus munícipes. Dessa forma solicita o retorno dos recursos alocados no
município de Queimados para o teto financeiro do município de Seropédica, relativos aos
procedimentos de Esofagogastroduodeuoscopia e Ecocardiografia Transtorácica. 2.
Credenciamento de Equipes da APS – Município de Magé – A Sra. Eliane informa que o
município de Magé está credenciando quinze equipes de Saúde da Família e um Consultório na
Rua. A área técnica estadual está ciente através da documentação enviada. 3. Credenciamento de
15 equipes ESF, 62 ACS e 25 ESB – Município de Mesquita – A Sra. Gizele esclarece que o
município de Mesquita está solicitando quinze equipes de saúde da família, mais sessenta e dois
Agentes comunitários e vinte e cinco equipes na saúde bucal. O credenciamento foi solicitado a
SES e incluído no E-Gestor. 4. Ampliação de atendimento nos Centros de especialidades de
Mauá/Vilmar (CNES: 0762652) e Dr. João Luiz de Alencar Junior, por meio de emenda
parlamentar de aquisição de materiais e equipamentos – Município de Magé – A Sra. Eliane
informa que o pedido é para atendimento do fluxo, a fim de que o assunto prossiga para CIB. 5.
Panorama dos usuários de Bolsa de Uro e Colostomia por município – SAECA/SES/RJ – A
Sra. Patrícia esclarece que a SAECA/SES informa que estará encaminhando um formulário para os
municípios que são polos de distribuição de bolsas de colostomia e urostomia, através do Google
Form. O formulário deverá ser preenchido e devolvido para conhecimento das necessidades, tendo
em vista a dificuldade dos municípios na aquisição desses materiais. A Sra. Iandara solicita que seja
incluída a demanda do SEAP/RJ na compra do estado, tendo em vista que o número elevado do
pedido de bolsa, daquela secretaria, é inserido no SISREG, com alegação de que não conseguem
receber as bolsas no IASERJ. 6. CIB – A Sra. Marta ressalta os cofinanciamentos que foram
deliberados, principalmente aqueles relacionados a obras, construção e aquisição de equipamentos
de UPAS e hospitais. Solicita que todos fiquem atentos, pois os detalhes para requerimento do
recurso em breve serão divulgados. 7. Solicitação de recursos para obras e reparos, bem como
aquisição de equipamento, mobiliários – município de Duque de Caxias – A Sra. Glaucia
esclarece que o informe é para atender a exigência da SES, frente ao processo encaminhado em
maio. O município de Duque de Caxias, no processo, solicita recursos que viabilize a execução de
obras de reformas, bem como recursos para aquisição de equipamento, mobiliários e utensílios
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necessários para o pleno funcionamento das Unidades de Saúde básicas, UPH e unidades
hospitalares, listadas no Ofício de número duzentos e trinta e nove, de dois mil e vinte e um, do
município de Duque de Caxias enviado a SES/RJ e a SE/CIR. A Sra. Monica reafirma que,
conforme citado, o detalhamento do pedido de cofinanciamento deverá ser publicado em breve pela
SES/RJ que permitirá atender a essa solicitação. A Sra. Marta agradece a Sra. Fatima a
contribuição, como representando do COSEMS, na construção do plano municipal de saúde, no
município de Belford Roxo. 8. Cenário COVID – A Sra. Monica diz que, embora os dados sejam
decrescentes em relação à pandemia, no estado, a variante Delta tem trazido preocupação. Pede que
os municípios observem as testagens, pois são delas que se pesquisam a presença dessa variante. O
acompanhamento e monitoramento é o caminho para vigilância, visto que a população adulta não
foi completamente vacinada. A Sra. Rosangela informa que acompanha, pela porta de entrada do
movimento no SAMU. Observou que a curva epidemiológica está oscilando e reduzindo o número
de óbitos. Acredita que houve melhora no desempenho junto ao SIPNI. Diz que o CISBAF está
lançando capacitação para os enfermeiros e técnicos de enfermagem em sua plataforma a partir do
dia primeiro de agosto. Será encaminhado ofício de divulgação para os municípios. A Sra. Fatima
informa que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN está retomando o Projeto
“Sífilis Não”. O projeto está voltado para mídia. Para tanto, precisam conhecer os serviços de
comunicação dos municípios, a fim de apresentar o projeto e sua importância para combater a sífilis
congênita. Solicitou que os dados sobre os serviços de comunicação sejam encaminhados para ela.
O diagnóstico sobre o andamento dos planos municipais de saúde está quase finalizado. Resta o
município de Nilópolis para completar a região. O consolidado das informações será encaminhado
para o grupo de Whatzapp. A Sra. Monica diz que a Assessoria de planejamento está qualificando
os técnicos municipais e conselheiros no DIGISUS. A Metropolitana I foi a primeira região a ter
seus conselheiros e técnicos qualificados. Essa atividade será aplicada em todas as regiões do
estado. A Sra. Eliane fala sobre a dificuldade de capacitação para o SIOP. A Sra. Monica e Sra.
Fatima se comprometem a auxiliar na busca de informação. A Sra. Monica agradece a presença de
todos e dá por encerrada a reunião, às dez horas e quarenta e cinco minutos. Eu Sidnéa Alvim da
Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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