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Aos dezessete dias, do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas e dez
minutos, deu-se início, a décima segunda 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 – Assessoria de
Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR Metropolitana I,
Sra. Sidnea Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sra. Nelly Azeredo – Coordenação Saúde
Mental/SES. Representante CISBAF – Sra. Rosangela Bello. Representante COSEMS – Sra.
Taciane Lima – Apoiadora. Representante NDAVS – Sr. Marcos Aurélio Machado Rodrigues.
Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta
Regina Gonçalves Tenório – Diretora de Planejamento; SMS Duque de Caxias – Sra. Silvana
Muniz – Técnico administrativo. 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 – Suplente Sr. Wagner Santos – Assessor; SMS
Nova Iguaçu – Sr. Luiz Carlos – Secretário de Saúde e o Suplente Sr. Eduardo de Macedo Soares –
Subsecretário de Planejamento; SMS Queimados – Sra. Marcelle Nayda – Secretária de Saúde
SMS Rio de Janeiro – Suplente Sra. Clara Câmara Soveral Carneiro; SMS São João de Meriti –
Suplente Sra. Janequele Azevedo - Assessora; SMS Seropédica – Suplente Sra. Dulce Maria Inoue
- Assessora. A Sra. Monica dá início à reunião conforme pauta. I – Apresentação – 1. Cenário
COVID, Arboviroses na RM1 – O Sr. Marcos Aurélio demonstra, por slides, o cenário do estado
na semana sessenta em relação à COVID-19 e a arboviroses. Houve aumento de atendimento nas
UPAs de síndrome gripal atribuído à influenza circulante. Redução considerável de casos na região,
bem como redução nas internações e ocupação de leitos. Devido a vacinação, a classificação de
risco está na faixa muito baixa. Quanto às arboviroses: dengue, aparece com redução no número de
casos. Zika, a redução foi considerável destacando-se a capital. Chikungunya, também reduziu o
número de casos. Em relação à vacinação, a cobertura até doze anos está com percentual maior. Diz
que a divergência em números entre os sistemas de informação da vacina está prejudicada por conta
da digitação. Entretanto, calculando a média, os números se aproximam. No geral, a cobertura de
D1 e D2 está aumentando. Destaca-se a importância de descobrir o impedimento do registro da
segunda dose e aumentar a aplicação da terceira dose para obter tranquilidade nas decisões de
restrições ainda existentes. II – Pactuação - 1. Atas da 9ª, 10ª e 11ª reunião CIR METRO I – A
nona, décima e décima primeira ata da reunião ordinária CIR METRO I foram encaminhadas
anteriormente aos membros para leitura prévia, via e-mail. Não houve manifestação de retificação,
quanto às atas da décima e décima primeira reuniões, com exceção da nona ata que foi retificada
conforme solicitação do MRJ na plenária anterior. Dessa forma as atas foram consideradas
pactuadas. 2. Resposta ao Parecer de Mérito nº1/2021, do Plano de Ação da Rede Cegonha da
Região Metropolitana I – O assunto volta à plenária tendo em vista que na reunião passada ficou
pendente a reposta do município de Nilópolis. Após contato, o município preparou a resposta que
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foi incluída no parecer. Não houve mudança na resposta dos demais municípios. A partir dessa
devolutiva o plano regional será atualizado. A Sra. Alícia solicita a colaboração na construção do
plano e no seu efetivo desenvolvimento. O assunto foi considerado pactuado. 3. Solicitação do
remanejamento de PPI do município de Nova Iguaçu. O procedimento de exame citopatológico
cérvico-vaginal/microflora estava sendo executado pelo município de Duque de Caxias. O pedido é
para que seja remanejado para novo executor, o município do Rio de Janeiro. O sr. Eduardo
esclarece que a clínica que fazia o atendimento estava deixando a desejar. Para atender melhor, o
município transfere seus recursos para o município do RJ, no laboratório SITEC. O MRJ informou
que está ciente e de acordo com o pedido, entretanto estabeleceu contato com o INCA para
confirmar a capacidade instalada para esse atendimento de forma oficial, a fim de que o serviço
possa ser estendido aos demais municípios que tiverem interesse. Diz ainda que o município está
trabalhando na análise da PPI e produção, no intuito de descobrir os encalços que ocasionam
transtornos e descontinuidade no atendimento. A Sra. Janequele informa que a SAECA/SES
recebeu comunicado do SITEC declarando que a instituição está organizada com capacidade normal
para atender aos municípios da região de forma satisfatória. A orientação foi que a instituição
procurasse o gestor do MRJ para ajustes do que for necessário. Manifesta a importância de o INCA
ser referência para serviço na região. A Sra. Paula do MRJ agradece a informação uma vez que, até
o momento, não recebeu notificação do INCA a respeito da capacidade instalada. A Sra. Monica
resgata o histórico do fluxo anterior. Diz que estará junto à SAECA buscando a celeridade dos
trâmites para que haja o posicionamento do INCA com relação à disponibilidade de atender. E,
pede que os municípios declarem qual a intenção de interesse em redirecionar os seus serviços para
o MRJ. A Sra. Rosangela declara que o CISBAF trabalhou junto aos municípios para obtenção de
prestador qualificado, no SISCAN, para que os municípios não ficassem sem o serviço. A retomada
para o MRJ pode ocasionar movimento maior na logística de encaminhamento e custos aos
municípios. A Sra. Clara lembra que a produção de PPI dos demais municípios estão sendo
observada no volume de atendimento do MRJ. O remanejamento de PPI solicitado pelo município
de Nova Iguaçu foi considerado pactuado. A Sra. Monica lembra que os municípios devem fazer a
revisão PPI que foi proposta pelo GT de planejamento para avaliação em fevereiro. A Sra. Paula
solicita que o estado encaminhe aos municípios a lista do SISPPI e lista de faturamento. 4.
Remanejamento de PPI – Município de Itaguaí – O gestor do município de Itaguaí solicita que
os serviços de cardiologia: cirurgia cardiovascular, cirurgia intervencionista e cirurgia vascular que
estavam sendo executados pelo município de Vassouras passe para novo executor, o município de
Barra Mansa, tendo em vista a facilidade no deslocamento dos pacientes. O pedido foi considerado
pactuado. 5. Remanejamento de PPI – Município de Seropédica - O gestor municipal solicita
remanejamento do serviço de diagnóstico - Tomografia Computadorizada. O referido serviço que
estava sendo executado pelo município de Queimados será remanejado para novo executor, o
município de Itaguaí. A Sra. Dulce esclarece que o pedido é para remanejamento de parte do
recurso, tendo em vista que o município de Itaguaí tem atendido os munícipes de Seropédica
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quando dão entrada na UPA, nessas patologias. O restante do recurso permanece em Queimados
que também detém parte do atendimento. Sem objeção o assunto foi considerado pactuado. 6.
Processo de Habilitação de 06 (seis) leitos de unidade de terapia intensiva pediátrica Tipo III,
do Hospital Universitário Pedro Ernesto (CNES: 2269783), no município do Rio de Janeiro. 7.
Processo de Credenciamento e Habilitação do serviço de Assistência de alta complexidade em
cirurgia vascular do Hospital Universitário Gaffreé e Guinle (CNES: 2295415), no município
do Rio de Janeiro – Os pedidos de habilitação do município do RJ foram considerados pactuados
sem que houvesse manifestação contrária. 8. Implantação de 15 (quinze) equipes
multiprofissionais especializadas em Saúde Mental, do Tipo II, no âmbito do Município do
Rio de Janeiro – o gestor do MRJ solicita a pactuação de equipes especializada em Saúde Mental,
a fim de atender os requisitos do SAIPS para implantação do serviço. O assunto foi considerado
pactuado. 9. Habilitação de UPA 24H Miguel Couto – Carlinhos da Tinguá (CNES: 2284189),
Porte 2 opção IV. 10. Habilitação de UPA 24H Arquiteta Patrícia Marinho (CNES: 2284200),
Porte 3 opção VI. 11. Habilitação de UPA 24H Dra. Gizele Palhares (CNES: 2284103), Porte 2
opção IV, todas do município de Nova Iguaçu. O pedido do gestor de Nova Iguaçu objetiva
atender a informação da opção e porte das unidades que serão habilitadas, conforme solicitação dos
processos. O assunto foi considerado pactuado. Dessa forma, a área técnica poderá dar continuidade
à atualização do plano RUE da região. 12 - Processo de credenciamento de residência
terapêutica do Município de Nilópolis - O pedido de pactuação para o credenciamento de serviço
de residência terapêutica atende ao fluxo para inserção de proposta no SAIPS. O pedido foi
considerado pactuado. III – Informes – 1. CIB – A Sra. Marta informa que é representante, junto
ao grupo de trabalho, que analisa as questões para municipalização do Hospital Estadual Adão
Pereira Nunes e tem como suplente o Sr. Carlos Alberto do município de Nova Iguaçu. O
Ministério Público convocou reunião dos representantes. Na ocasião, a Promotora foi esclarecida a
respeito de todas as discussões feitas na CIR em relação ao assunto; pontuando que o grupo foi
instituído especificamente para tratar do assunto, se reuniu apenas uma vez sem que houvesse
deliberação sobre o tema. No dia vinte acontecerá na casa civil nova reunião do GT instituído. Os
municípios receberam documento para responderem ao MP. Sugere que as atas da CIR sejam
utilizadas para subsidiar a resposta. Coloca-se a disposição para colaborar com quem precisar. A
Sra. Monica informa que a SES acompanha os desdobramentos da discussão. O grupo decretado
pelo governador no inicio do ano, constituído por representantes da SES, Casa Civil, COSEMS e
CIR dará seguimento a proposta inicial. O Sr. Carlos será substituído pelo Sr. Eduardo tendo em
vista que deixou de fazer parte da gestão do município de Nova Iguaçu. 2. COSEMS - A Sra.
Taciane informa que as propostas sobre o, PREVINE Brasil, foram encaminhadas. O estado
aguarda o retorno do MS com itens para adequação. Pede atenção aos cofinanciamentos, em
especial, sobre os termos de adesão de leitos COVID. Alguns municípios ainda não entregaram
esses termos. A Sra. Clara informa que o MRJ observou discrepância sobre os valores a serem
recebidos e estão encaminhando relatório a esse respeito. A conferência de saúde mental será no dia
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vinte e oito de janeiro de dois mil e vinte dois, em Belford Roxo. A região está trabalhando as
conferências municipais que estão sendo desenvolvidas a contento. 3. GTs – 1. RAPS – No último
GT foi eleita a Sra. Michele, do município de Magé, como representante regional na equipe de
coordenação dos preparativos da conferência. 2. Cegonha – O plano regional está sendo atualizado
a partir de janeiro de dois mil e vinte e dois para pactuação até maio. Que as coordenações
municipais atualizem seus planos e participem do grupo regional. 3. SVO - Dia vinte vai acontecer
a reunião sobre a certificação de óbito. Sra. Patrícia solicita atenção para o formulário a ser
respondido. A Sra. Monica declara por encerrada a reunião, às quinze horas e vinte e nove minutos,
tendo em vista não ter outros assuntos a serem tratados. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da
SE/CIR, lavrei a presente ata.
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