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Aos vinte e seis dias, do mês de abril, do ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e dezesseis
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. Rafaela Almeida – Assessoria de
Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR METRO I, Sra.
Sidnea Alvim da Silva – Assistente SE/CIR, Sr. Marcelo Rodrigues – SAECA/SES/RJ, Sra. Isis
Botelho, Sr. José Carlos Benfica e Sra. Caroline Lazzarotto da Coordenação de Atenção
primária/SES, Sr. Daniel Elia e Sra. Julia Calimam da Coordenação de Saúde Mental/SES;
Representante CISBAF – Sra. Rosangela Bello e Marcia Ribeiro. Representante COSEMS –
Sra. Taciane Lima – Apoiadora. Representante NDAVS – Sra. Maria Adelaide Menezes, Ivomar
Maria Justo, Leticia Maria, Tânia Napolitano e Patrícia Holanda. Representantes das Secretarias
Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves Tenório –
Diretora de Planejamento, Sra. Roselene Semedo e Sra. Ligia Magna da Coordenação de Atenção
Básica e Sra. Marcia Cristina Tenório - Planejamento; SMS Duque de Caxias – Sra. Silvana Muniz
– Técnico Administrativo, Sr. Hélio Gouvêa – Planejamento e Sra. Flavia Alves Costa –
Subsecretária de Atenção Primária; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Janaína Monteiro – Planejamento
e Sra. Cristiane Oliveira de Castro – Diretora de Atenção Básica; SMS Japeri – Suplente Sra.
Fernanda Goulart da Silva – Subsecretária de Planejamento e Sra. Simone da Silva Cruz –
Subsecretária de Atenção Básica; SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizele Porto – Assessora de
Gabinete e Sra. Tayllany Zimmer Silveira – Coordenação Atenção Básica de Mesquita; SMS
Nilópolis – Suplente Sra. Valéria Correa Lopes – Subsecretária Executiva de Saúde; SMS Nova
Iguaçu – Suplente Sr. Eduardo de Macedo Soares – Subsecretário de Planejamento, Sra. Gabriela
Silva dos Santos e Sra. Marilia Machado da Superintendência de Atenção Primária; SMS
Queimados – Suplente Sra. Maria Betânia Pessoa – Assessora Técnica; SMS Rio de Janeiro –
Suplente Sra. Clara Câmara Soveral Carneiro - Assessora e Sra. Aline Mendonça – Assessora
Técnica da Atenção Primária; SMS São João de Meriti – Suplente Sra. Janequele Azevedo –
Assessora e Sra. Erica Zinard – Superintendência de Atenção Básica; SMS Seropédica – Sra.
Alessandra Netto. O município de Magé não enviou representante. A Sra. Rafaela dá início à
reunião conforme pauta. I. Apresentação - 1. Escuta AB – COSEMS/RJ – A Sra. Taciane
esclarece que essa é uma iniciativa do COSEMS na aproximação com os gestores municipais para
conhecimento da situação da atenção primária em cada localidade. Será enviado, após a reunião
CIR, um questionário – formSUS, para preenchimento por município. Sugere que os gestores
participem junto com seus coordenadores da elaboração das respostas, com prazo de envio até o dia
dez de maio. Hoje duas questões serão os temas da conversa. Elas serão apresentadas através do
vídeo. Esse movimento está sendo feito em todo território nacional. O objetivo é que o debate seja
ampliado para o congresso do CONASEMS, que acontecerá de onze a quinze de julho desse ano.
As inscrições estarão abertas até o dia vinte e quatro de junho. Após a apresentação do vídeo o Sr.
Jose Carlos compartilha informações relativas aos municípios quanto ao panorama da atenção
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primária. Esclarece que atualmente está sendo usada uma nova técnica para cálculo de cobertura. Os
cálculos são feitos através do quantitativo dos cadastros de pacientes, o que impacta diretamente no
número total, tornando o demonstrativo de cobertura baixo. Saúde bucal tem cobertura baixa, assim
como o NASF que continua sendo financiado pela SAPS/SES. Os indicadores do PREFAPS
também demonstram o quanto precisam melhorar, pois o alcance é baixo no desempenho geral. No
PREVINE Brasil da mesma forma aparecem com os indicadores baixos, principalmente nos
indicadores de hipertensão e diabetes. Os programas dos Mais Médicos e Médicos pelo Brasil estão
com tetos diferenciados nos municípios demonstrando perda de profissionais. Esse é um fato que
traz preocupação. Sra. Carolina reforça a dificuldade estrutural para obter a informação, como
também a dificuldade dos municípios em fazer a inserção no sistema. Situação que provoca
diferença quanto à realidade vivida. Lembra que os financiamentos estadual e federal auxiliam
muito nesse desenvolvimento. A Sra. Taciane diz que a proposta é que sejam respondidas as duas
perguntas feitas pelo CONASEMS: o que o município faz na atenção básica e precisa de ajuda para
fazer? E, o que o município não faz e precisa ser feito? Sra. Aline do MRJ diz que o município não
fez de forma adequada o monitoramento dos indicadores, o que causou perda de recursos. Os
registros clínicos foram reorganizados. Houve celeridade na homologação das equipes causando
expansão das equipes. Os programas de médicos estão funcionando, entretanto, a lógica de
contratação é avaliada, tendo em vista a mudança na forma de contratação dos médicos de vinte
horas. Nos indicadores de desempenho não evoluíram tanto quanto a hipertensão e diabetes. Todos
esses eventos permitiram que o município tivesse oportunidade de buscar e desenvolver formas de
atender melhor aos desempenhos. Há dificuldades no recebimento de insumos por parte do MS,
tendo em vista a adesão ao tipo de equipamento usado para medição de glicose. Houve investimento
na gratificação dos profissionais, a fim de ter atrativo para adesão ao trabalho. O investimento atual
é para a expansão e a qualificação da atenção primária. Os pontos chaves são: monitoramento dos
indicadores e respostas às conclusões das habilitações das equipes. Sra. Rosangela – CISBAF, diz
que diante das dificuldades apresentadas nos municípios quanto à conectividade e tecnologia sugere
parceria do estado na estruturação da informação (incorporação tecnológica e conectividades), além
de financiamentos concretos às equipes. A Sra. Carolina acrescenta que o financiamento para
investimento e estruturação deve ser observado, tendo em vista que atualmente os financiamentos
existentes para atender basicamente a categoria de custeio, considerando que o principal problema
está na informação. Sra. Taylanny – Mesquita, sugere dizendo que a capacitação e a revisão de
protocolos podem contribuir para melhoria dos indicadores. Processo de capacitação vindo do
estado abrange a todos os profissionais. Sra. Roselene – Belford Roxo, desde a pandemia sente falta
dos apoiadores do estado nos municípios. Dificuldade no lançamento dos indicadores. Diz que o
município está recomeçando a estruturação. Sra. Taciane agradece e lembra que o próximo encontro
do GT regional será dia trinta e um. O sr. José Carlos informa que os municípios podem solicitar
capacitação de acordo com o necessário, visto que a área técnica está a disposição para auxiliar a
todos os municípios. Sra. Rafaela agradece dizendo que as repostas que forem enviadas serão
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importantes para o planejamento regional integrado. A Sra. Patrícia diz que estão presentes as
coordenações de atenção primária dos seguintes municípios: Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova
Iguaçu, São João de Meriti, Mesquita, Japeri, Itaguaí, Rio de Janeiro e Seropédica. 2. COFI-RAPS
2022 - Sr. Daniel Elia apresenta as novidades do cofinanciamento estadual para saúde mental. A
Deliberação CIB foi publicada. Para implementação do COFI-RAPS o gestor deverá: aderir ao novo
Termo de Adesão e Compromisso; Renovar as intenções do cofinanciamento; efetuar a adesão até o
prazo de quarenta e cinco dias após a publicação da resolução e descrever o plano de utilização dos
recursos de acordo com os objetivos do COFI-RAPS, para as necessidades de custeio dos pontos de
atenção da RAPS, incluindo ampliação e qualificação dos recursos humanos e pequenas reformas;
para as ações de qualificação dos processos de trabalho e das equipes de saúde mental; e, para os
projetos implantados atrelados à Atenção Psicossocial. Os critérios tem como novidade o acréscimo
dos Centros de Convivência, em funcionamento, além de Serviços já habilitados pelo Ministério da
Saúde, Serviços que aguardam habilitação junto ao Ministério da Saúde, Leitos de Saúde Mental em
Hospital Geral, em funcionamento, Serviços em funcionamento, aguardando a reabertura do
Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS), cadastrados no CNES, com
projeto técnico credenciado pela Coordenação de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro.
Os serviços contemplados, os valores, bem como os documentos necessários para cadastramento
que contemplam os critérios três, quatro e cinco estão detalhados na apresentação que será enviada
a todos os membros após a reunião. 3. Plano de Ação Regional de Saúde Mental – O sr. Daniel
esclarece que a construção do plano vem sendo elaborado desde dois mil e vinte. A pandemia
interrompeu o processo. Deu preferência a aguardar que os municípios concluíssem seus planos
para reiniciar o plano regional favorecendo a lógica de trabalho. Para requerer recursos junto ao MS
é necessário que o plano esteja finalizado. O plano é de caráter regional. Deverá ser pactuado em
CIR e CIB para valer o compromisso e legitimidade. Dessa forma atenderá aos questionamentos
dos órgãos de Controle e Controle Social. A construção do plano está elaborada em sete momentos,
considerando que em relação à Metropolitana I está no terceiro momento. A matriz diagnóstica
apontou para a necessidade de aumento no número de CAPS, principalmente CAPS III. Essas
informações estão detalhadas na apresentação. A partir dos assuntos discutidos nos grupos
condutores regionais serão estabelecidos os assuntos prioritários para serem abordados nas oficinas
regionais, que acontecerão a partir do dia cinco de julho. Solicita aos membros presentes que
encaminhem para essa oficina os representantes Coordenadores Municipais de Saúde Mental,
Representantes da Atenção Primária em Saúde, Representantes da Rede de Urgência e Emergência
e planejamento. A intenção é pactuação do plano na CIR de julho para pactuação na CIB em agosto
ou setembro. A Sra. Marta convida para a Conferência Estadual de saúde Mental que irá acontecer
em Belford Roxo, na próxima sexta-feira. 4. Cenário COVID e Arboviroses na RM1
(NDAVS/SUBVAPS/SES) – Sra. Adelaide – Coordenadora NDAVS, apresenta o panorama de
arboviroses. Informa que as coordenações municipais deverão atentar para as recomendações da
nova estratégia de distribuição de vacinas contra a COVID-19 no ERJ, que passaram a valer desde o
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dia seis de abril: As entregas de vacinas contra a COVID-19 NÃO ocorrerão mais pela CGA
(PVAX); As coordenações municipais de imunização deverão solicitar pelo e-mail
gisesadim@gmail.com, no período de oito horas da manhã, de quarta-feira, às dezesseis horas de
sexta-feira de cada semana, os volumes que necessitarem de cada fabricante de imunobiológicos
contra a COVID-19, de acordo com os estoques das centrais de rede de frio municipais; A equipe da
GERIMU/SES-RJ realizará a liberação junto à CGA (PVAX) através de planilha, após
consolidação de todos os pedidos realizados no período apurado. Neste momento, se encontram
disponíveis apenas as vacinas Coronavac, Astrazeneca, Janssen e Pfizer pediátrica. O Centro de
Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF/ENSP/Fiocruz) e o Ministério da Saúde irão ministrar
um curso sobre Farmacovigilância em Tuberculose, visando aperfeiçoar as práticas de trabalho em
farmacovigilância. O início do curso será vinte e dois de agosto e está direcionado para
Farmacêuticos e profissionais de saúde de nível superior que atuam preferencialmente nos centros
de referência de tratamento da tuberculose, na assistência farmacêutica. Período de inscrições vai de
quatro de abril a quatro de maio pelo site http://www.ead.fiocruz.br/processo-seletivo-interna/611.
A Assessoria de Imunização/SES, através de Nota Técnica esclarece sobre esquema vacinal Covid19, para brasileiros com viagens para outros países, com base nos critérios regulatórios do país de
destino. E também através de nota técnica esclarece sobre as estratégias adotadas no Estado do Rio
de Janeiro para oitava Campanha Nacional de Vacinação de Seguimento e de Trabalhadores de
Saúde contra o Sarampo. A mesma Assessoria informa que haverá extensão, por mais três meses,
do prazo de validade da vacina AstraZeneca da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) contra COVID19 (recombinante), conforme ofício enviado. A gerência de Doenças Imunopreveníveis enviou um
alerta para chamar atenção com o alto risco de reintrodução à circulação de poliovírus selvagem e
derivado vacinal, dos indicadores de vigilância das paralisias flácidas agudas e das coberturas
vacinais abaixo da meta nos últimos anos, no estado e no país. Arboviroses – Dengue – houve
aumento de casos notificados na Capital e na região Metropolitana I. Em relação à febre de
chikungunya houve aumento de casos notificados na Capital. Quanto à zika houve redução de
casos. Quanto a COVID-19, o mapa de risco aponta para muito baixo. De acordo com os gráficos
apresentados a cobertura de vacinação vem aumentando. Informa que o NDAVS está à disposição
dos municípios. II. Pactuação - 1. 2ª e 3ª Atas das reuniões Ordinária da CIR M1 – A segunda
e terceira atas não foram pactuadas, tendo em vista o pedido de ampliação do tempo para leitura e a
representante do MRJ solicitar revisão para inclusão de sua fala sobre PPI, referente ao envio de
arquivo “de/para”. Dessa forma o assunto foi encaminhado para a próxima reunião. 2. Rio Imagem
– Baixada Fluminense – O sr. Marcelo – SAECA/SES esclarece que houve uma proposta de
pactuação sobre implantação de uma unidade do Rio Imagem na Baixada Fluminense de acordo
com a necessidade da região, levando em conta o processo de solicitação da ALERJ e a justificativa
apresentada pela SAECA/SES. Conforme relatório apresentado, vinte por cento dos atendimentos
realizados no Rio Imagem do Centro do RJ, foram para residentes da Baixada Fluminense. A
proposta de implantação do Rio Imagem na Baixada é para atendimento aos munícipes desse
4
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território, a fim de facilitar o deslocamento do paciente. O sr. Marcelo se compromete a enviar
minuta da deliberação para avaliação dos membros. A perspectiva é de que a unidade atenda a
outros municípios do estado dentro das proximidades da região Metropolitana I. Sra. Rafaela sugere
que esteja explicito na deliberação o atendimento dos municípios da região Metropolitana I e da
região Serrana, tendo em vista a proximidade territorial. A proposta inicial é de que a sede do
serviço seja no munícipio de Nova Iguaçu. O sr. Eduardo – Nova Iguaçu manifesta a satisfação em
receber o serviço. O assunto foi considerado pactuado. 3. Solicitação de Remanejamento de PPI
do Município de Magé - O gestor através do ofício GAB/SMS/Planejamento, número quinhentos e
noventa e nove, de dois mil e vinte e dois solicita remanejamento de procedimentos de
oftalmologia, atualmente alocados no município de Duque de Caxias, para execução no próprio
município de Magé. O serviço será ofertado no Hospital do Olho de Magé. As documentações
foram encaminhadas de forma devida a SE/CIR. O assunto foi considerado pactuado. 4.
Solicitação de Adesão do município de Duque de Caxias ao Programa de Apoio aos Hospitais
e do programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do SUS,
para equipar e/ou mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do estado do Rio de
Janeiro para o ano de 2022 - Deliberação CIB/RJ Nº 6.729, de 10 de fevereiro de 2022. O
gestor municipal através do ofício SMS-GAB, número duzentos e oitenta e cinco, de dois mil e
vinte e dois, solicita, em caráter regional, adesão ao Programa de Apoio aos Hospitais e do
programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do SUS, para equipar
e/ou mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do estado do Rio de Janeiro, para o ano
de 2022. A solicitação é referente à aquisição de equipamento e aquisição de mobiliário para o
Hospital Municipal do Olho de Duque de Caxias. III. Informe - 1. Solicitação de Adesão do
município de Duque de Caxias ao Programa de Apoio aos Hospitais e do programa de apoio
aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do SUS, para equipar e/ou mobiliar
os estabelecimentos de saúde nos municípios do estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 Deliberação CIB/RJ Nº 6.729, de 10 de fevereiro de 2022. O gestor municipal através do ofício
SMS-GAB, número duzentos e oitenta e seis, de dois mil e vinte e dois, solicita adesão ao Programa
de Apoio aos Hospitais e do programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde
integrantes do SUS, para equipar e/ou mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do
estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022. O pedido de apoio Financeiro da SES/RJ se refere à
aquisição de equipamento e aquisição de mobiliário para o Hospital Infantil Ismélia da Silveira e o
Hospital Infantil Padre Guilherme, com abrangência municipal. 2. Solicitação de adesão do
Município de São João de Meriti ao Programa de apoio financeiro com repasse do Fundo
Estadual de Saúde aos respectivos Fundos Municipais de Saúde, com a finalidade de
construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou
mobiliários para Bases Descentralizadas do componente Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU192), conforme Deliberação CIB-RJ Nº 6.562 de 07/10/2021. O gestor
municipal através do ofício GAB/SEMUS, número vinte e oito, de dois mil e vinte e dois, solicita
5
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adesão ao Programa de apoio financeiro, com repasse do Fundo Estadual de Saúde aos respectivos
Fundos Municipais de Saúde, com a finalidade de construção e/ou reforma de instalações físicas
e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários para Bases Descentralizadas do componente
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192). A solicitação visa reformar as instalações
físicas e aquisição de equipamentos e mobiliários para a base de abrangência municipal. 3.
Solicitação de adesão do Município de Nova Iguaçu ao componente de apoio financeiro, para
construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar os centros ambulatoriais de especialidade
e/ou diagnóstico do programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde
integrantes do sistema único de saúde no estado do Rio de Janeiro - Deliberação CIB/RJ Nº
6.585, de 11 de novembro de 2021. O gestor municipal através do Ofício GAB-SEMUS, número
quatrocentos e nove, de dois mil e vinte e dois solicita adesão ao componente de apoio financeiro
para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar os centros ambulatoriais de especialidade
e/ou diagnóstico do programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde, integrantes do
sistema único de saúde no estado do Rio de Janeiro, para o Centro de Especialidades Odontológico
de abrangência municipal. 4. Solicitação de adesão do Município de Nova Iguaçu ao
componente de apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar os
centros ambulatoriais de especialidade e/ou diagnóstico do programa de apoio aos
estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do sistema único de saúde no estado do
Rio de Janeiro - Deliberação CIB/RJ Nº 6.585, de 11 de novembro de 2021. O gestor municipal
através do Ofício GAB–SEMUS, número quatrocentos e dez, de dois mil e vinte e dois solicita
adesão ao componente de apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar
os centros ambulatoriais de especialidade e/ou diagnóstico do programa de apoio aos
estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do sistema único de saúde no estado do Rio de
Janeiro, para a Policlínica Santa Rita, de abrangência municipal. 5. Processos SAIPS das
habilitações das UPAs 24h, do Município de Nova Iguaçu: UPA 24h Dra. Gisele Palhares
Gouvêa, CNES n 228401, processo SAIPS n° 156883; UPA 24h Municipal Arquiteta Patrícia
Marinho, CNES n° 2284200, processo SAIPS n° 156538; UPA 24h Miguel Couto Carlinhos da
Tinguá, CNES n° 2284189, processo SAIPS n° 156310; UPA 24h Austin Dr. Moacyr A de
Carvalho, CNES n’ 2284510, processo SAIPS n° 135337. A coordenação da RUE/SES solicitou
através de processo SEI a ciência dos números de processos no SAIPS das solicitações de
habilitação das referidas UPAs. 6. Status do estudo da PPI RM1 - Em reunião do GT de
planejamento, foi acordado que no dia da CT CIR os municípios informariam o status do estudo. No
dia cinco de maio será realizada reunião presencial para consolidação do estudo pela região. Os
municípios de Itaguaí e Seropédica informaram que estão com os seus estudos finalizados. Os
demais estão finalizando. A Sra. Patrícia solicita que quem estiver com seu estudo pronto, envie
para o e-mail da CIR. A Sra. Clara solicita o envio da relação “de/para” dos procedimentos
ambulatoriais de alta complexidade, a fim de concluir o seu estudo, como foi solicitado
anteriormente na CT. 7. Informes CIB – A Sra. Marta informa que foi apresentado na CIB, de
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acordo com o que foi consolidado, um demonstrativo relativo ao desastre natural ocorrido em abril.
Os municípios envolvidos receberam a visita da comitiva SIEVS/SES, que solicitou aos municípios
que enviassem os dados, principalmente das doenças ocorridas relacionadas às enchentes. Os
insumos foram encaminhados conforme as informações. A demanda necessária deve ser informada.
Foram apresentadas as mudanças que ocorrerão no sistema de regulação SISREG a partir de maio,
para ciência dos municípios e discussão nos seus polos. Procedimentos e absenteísmo foram
apresentados para que os municípios avaliem. Atenção aos prazos de adesão do cofinanciamento. 8.
Informes COSEMS – A Sra. Taciane informa que a segunda amostra será na próxima quinta feira,
às catorze horas. As inscrições do Congresso do CONASEMS vão até o dia vinte e quatro de junho.
Os detalhes estão no site. Está disponível no youtube do COSEMS o webnário do observatório em
que discutiu a rede de oncologia. Em relação ao PRI ontem foi concluído o questionário que
informa sobre a situação do plano regional no estado. O relatório será encaminhado para
continuação da próxima fase. Aguardando a agenda do GT regional. A Sra. Rafaela lembra a todos
que no dia cinco de maio os municípios devem apresentar o material com exercício da PPI para
apuração dos procedimentos. A Sra. Rosangela informa que a partir do dia dois estarão abertas as
inscrições para o curso de Técnico de enfermagem pela plataforma EAD do CISBAF. Os detalhes
estarão disponíveis em todas as redes sociais. A Sra. Patrícia declara por encerrada a reunião às
dezesseis horas e quarenta 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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