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Aos vinte e nove dias, do mês de março, do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez
minutos, deu-se início, a terceira 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. Rafaela Almeida – Assessoria de Planejamento, Sra. Sidnea Alvim da Silva –
Assistente SE/CIR, Sr. Marcelo Rodrigues – SAECA/SES/RJ. Representante CISBAF – Sra.
Rosangela Bello e Marcia Ribeiro. Representante COSEMS – Sra. Taciane Lima – Apoiadora.
Representante NDAVS – Sra. Maria Adelaide Menezes, Ivomar Bernardo e Patrícia Holanda.
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 e Sr. Hélio Gouvêa - Planejamento. SMS Itaguaí – Suplente Sra.
Janaína Monteiro - Planejamento; SMS Japeri – Suplente Sra. Fernanda Goulart da Silva –
Subsecretária de Planejamento; SMS Magé e SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizele Porto –
Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis – Suplente Sr. Wagner Santos – Assessor; SMS Nova
Iguaçu – Suplente Sr. Eduardo de Macedo Soares – Subsecretário de Planejamento; SMS
Queimados – Suplente Sra. Maria Betânia Pessoa; 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 Inoue. A Sra. Monica dá início à reunião
conforme pauta. I. Apresentação - 1. Cenário COVID e Arboviroses na RM1
(NDAVS/SUBVAPS/SES) – Sra. Adelaide esclarece que foi solicitado ao Núcleo Descentralizado
de Atenção a Vigilância em Saúde – NDAVS a demonstração das ações que estão sendo realizadas
nos municípios quanto a cobertura de vacina relacionada a COVID-19. Apresenta, por slides, a
porcentagem aplicada de cada município, de segunda dose da vacina, contidas no TABnet. O
vacinômetro do estado apresenta a porcentagem de cobertura até a data de vinte e oito de março. A
região está em faixa estável entre baixa e moderada devido ao avanço da vacinação. Informa que foi
solicitado aos municípios que sinalizassem as dificuldades e as estratégias realizadas para aumento
da vacinação. Somente o município de Duque de Caxias fez suas considerações. No GT de
Vigilância da região realizado, no dia quinze, o município de São João de Meriti comentou que o
município apresenta alta rotatividade de funcionários, lentidão no sistema, além dos pais que não
levam as crianças para vacinar. Duque de Caxias informa que a vacinação está sendo desenvolvida
em toda cidade, inclusive usando o Drive tru como estratégia, as escolas e ônibus em locais de
difícil acesso, as ESFs fazem busca ativa dos faltosos e os consultórios de rua vacinam a população
vulnerável, além da central de vacina que dispõe de veículo próprio para vacinação de pessoas com
necessidades especiais. A sra. Marta – Belford Roxo informa que a condição do município tem a
mesma fragilidade dos demais. A dificuldade na inserção dos dados torna a informação diferente da
realidade. Solicita que as informações apresentadas sejam enviadas para os membros da CIR. A sra.
Janequele – São João de Meriti informa que apesar da dificuldade na informação a adesão à vacina
tem sido satisfatória. A Sra. Adelaide demostra a variação de pequeno aumento na incidência de
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Dengue entre dois mil e vinte um e vinte e dois. A Chikungunya manteve a tacha de incidência sem
alteração no mesmo período. Com exceção de Seropédica, com índice baixo, a região obteve índice
zero relativo a Zika. 2. Apresentação do relatório regional da PPI – O sr. Marcelo justifica a
ausência da sra. Tatiana. Esclarece que está à disposição para dirimir as dúvidas ocasionadas após a
reunião do GT Planejamento e verificar o produto da avaliação dos municípios. A sra. Patrícia
lembra que a sra. Tatiana Bozza esteve presente no GT Planejamento e foi possível dirimir muitas
dúvidas. O material sobre os pacotes de procedimentos foi enviado. Esclareceu que o trabalho é o
levantamento dos nós críticos. Na próxima CT do dia dezenove de abril os municípios deverão
apresentar o resultado das orientações enviadas pela Sra. Tatiana, com recortes específicos de
alguns procedimentos (cardiovasculares, identificação de diagnóstico de câncer, entre outros) e no
dia cinco de maio a reunião será presencial para discussão desses pontos. Não houve manifestação
dos municípios. II. Informe - 1. Relatório da visita da Comissão de Monitoramento da
municipalização do HEAPN. O Sr. Eduardo – Nova Iguaçu informa a direção da unidade bem
como o Sr. Secretário municipal de saúde ficaram cientes: de que a comissão não tem perfil
fiscalizador e sim avaliativo; de que as avaliações serão baseadas nas visitas e reuniões do grupo
para monitorar os dados com a finalidade de preservar o perfil assistencial da unidade. O
acompanhamento será através dos dados disponibilizados pelo estado, do CISBAF e dos dados do
município. A partir dessas informações a comissão emitirá sua avaliação. A comissão está
analisando a questão da durabilidade do grupo, entretanto não há proposta nesse momento. Procede
a leitura do relatório que será disponibilizado a todos por e-mail. A sra. Taciane ressalta que a
comissão conversou da possibilidade de conhecer melhor a atividade do projeto de apoio a
regulação encontrada na unidade. Há importância em conhecer a proposta para efeito de discussão.
O sr. Gabriel afirma ter ciência desse grupo de apoio e diz que basicamente o efeito do projeto é
para fortalecimento do NIR frente a mudança de gestão. A sra. Monica solicita a possibilidade de
esclarecimentos relativos à regulação, não só do HEAPN, como também dos demais procedimentos,
tendo em vista o andamento do planejamento regional integrado – PRI, para melhor efetivação do
trabalho. O sr. Gabriel se compromete em buscar as informações. A sra. Janequele argumenta que
há deficiência na qualificação dos núcleos de regulação da Metro I. E que de acordo com o relato da
comissão o apoio faz diferença frente as inúmeras pendencias na regulação. Sugere que o modelo
deva ser estudado como possibilidade de ser aplicado na regulação de alta complexidade. O sr.
Gabriel afirma que essa equipe tem auxiliado na diminuição do número de solicitações de
pendências no sistema. Sra. Monica solicita que haja uma apresentação de como está se dando a
regulação regional, a fim de dar ciência aos membros. Há centralização de alguns procedimentos.
Todos devem entender sobre os recursos de como, porque e onde estão sendo regulados, dessa
forma qualificam o processo e também auxiliam na organização do PRI, no papel da regulação. 2.
Solicitação de adesão do Município de Itaguaí 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
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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 solicita através do Ofício número seiscentos e oitenta e um de dois mil e vinte e dois,
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 (SAMU 192). 3. Solicitação de adesão do Município
de Itaguaí ao Programa de o Componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar
e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidade e/ou Diagnóstico nos
municípios do estado do Rio de Janeiro, conforme Deliberação CIB nº 6585, de 11 de
novembro de 2021. O gestor municipal encaminha os Projetos Assistenciais de Itaguaí para aderir
ao Programa do componente de apoio financeiro para Construir e/ ou reformar e/ou equipar e/ou
mobiliar os Centro 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 as unidades: CARP - Centro de Acompanhamento e Reabilitação Pós-COVID- 19;
CEMES - Centro Municipal de Especialidades e CEFF - Centro de Especialidades de Fisioterapia e
Fonoaudiologia. 4 - Solicitação de adesão do município de Duque de Caxias ao programa de
apoio financeiro com repasse do Fundo Estadual de Saúde aos respectivos fundos municipais,
com a finalidade de construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de
equipamentos e/ou mobiliários para as unidades de pronto Atendimento, conforme
Deliberação CIB-RJ nº 6.568 de 11 de novembro 2021. O gestor municipal através do Ofício
número cento e noventa e oito de dois mil e vinte e dois, para 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 as unidades de pronto atendimento UPA 24H Parque Lafaiete (CNES:
5967198) e Sarapuí (CNES: 6033075). 5. Processo SEI-080001/000746/2022 - Deliberação CIBRJ Nº 6.676, de 18 de janeiro de 2022, que pactua a transferência de recursos financeiros do
Fundo Estadual de Saúde aos respectivos Fundos Municipais de Saúde, referente à
contrapartida estadual para custeio das seguintes Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas
municipais. O processo citado enviado a SE/CIR com solicitação de ciência a plenária e aos
gestores dos municípios de Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu III
(Comendador Soares), São João de Meriti e Seropédica, da publicação da Deliberação CIB. No dia
quatro de março foi enviado e-mail aos respectivos gestores para ciência e providência. 6. Processo
SEI-080001/000735/2022 - Deliberação CIB-RJ Nº 6.674, de 18 de janeiro de 2022, que pactua
a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde aos respectivos Fundos
Municipais de Saúde referente a janeiro a dezembro de 2022, para atendimento móvel SAMU
192 regionais habilitados e habilitados e qualificados pelo Ministério da Saúde. O processo
citado enviado a SE/CIR com solicitação de ciência a plenária e aos gestores dos municípios de
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Nilópolis, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e
Seropédica. 7. Remanejamento de PPI – O município de Sapucaia informa que fez a comunicação
ao município do RJ sobre a retirada dos procedimentos de ressonância magnética. O município de
Três Rios, da mesma forma, comunica que está retirando recursos de média complexidade
ambulatorial, consulta médica especializada em oftalmologia do município de Nova Iguaçu. 8.
COSEMS – Sra. Taciane informa que estará fazendo contato com alguns municípios para obter
informações sobre os instrumentos de gestão, tendo em vista que tem prazo até o dia trinta de março
para repassar as informações. Reforça a segunda amostra estadual de saúde COSEMS. As
inscrições vão até o dia trinta de maio. Serão selecionados seis trabalhos para serem apresentados na
mostra do congresso do CONASEMS, em julho desse ano. Lançamento do boletim do observatório
do COSEMS, no dia oito de abril, sobre a rede de oncologia. A agenda do PRI está mantida para o
dia trinta e um para preenchimento da matriz Swot e o preenchimento do questionário do anexo II.
O formulário FORMSUS irá ajudar na resposta desse questionário. 9. CIB – Houve apresentação da
vacina do COVID com recorte de trinta dias, com informação de melhora na aplicação das doses
nos sistemas, porém na segunda dose mostra uma diminuição, que precisa ser observada nas
questões de informação e estratégias em cada município. Houve apresentação da regulação no
SISREG sobre a necessidade de procedimentos agendados e cancelados que constam no sistema.
Solicitação de que os municípios observem seus agendamentos e ajustem esses cancelamentos. Sra.
Taciane sugere que o assunto seja pauta no GT regulação e posteriormente apresente na CT. Sra.
Monica reforça que a regulação esteja presente no momento da discussão. A Sra. Patrícia declara
por encerrada a reunião, dos às onze horas e trinta 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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