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Aos vinte e três dias, do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez minutos,
deu-se início, a sexta 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 Suplente: Sra. Rafaela Almeida – Assessoria de
Planejamento, Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha – Secretária Executiva CIR METRO I, Sra.
Sidnéa Alvim da Silva – Assistente SE/CIR. Representante CISBAF – Sra. Rosangela Bello e
Sra. Marcia Ribeiro. Representante COSEMS – Sra. Taciane Lima – Apoiadora. Representante
NDAVS – Sra. Maria Adelaide Menezes – coordenadora, Sra. Ivomar Justos, Sra. Cátia Pina e Sr.
Marcos Aurélio – Técnicos do NDAVS. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde:
SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina Gonçalves Tenório – Diretora de Planejamento;
SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa – Planejamento; SMS Itaguaí – Suplente
Sra. Janaína Monteiro – SMS Japeri – Suplente Sra. Fernanda Goulart - Assessora; SMS Magé –
Suplente Sra. Eliane Guimarães – Assessora; 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 – Assessora Técnica; SMS Rio de Janeiro –
Suplente Sra. Clara Câmara Soveral Carneiro – Assessora; SMS São João de Meriti – Suplente
Sra. Janequele Azevedo – Assessora; SMS Seropédica - Suplente Sra. Dulce Maria de Souza Inoue
– Subsecretária. A Sra. Rafaela dá início à reunião conforme pauta. I. Apresentação – 1.
Regimento Interno da CIR – A sra. Patrícia demonstra os pontos principais discutidos na CT: a
particularidade da região, na presença de técnicos suplentes como representantes do secretário
municipal de saúde, que discutem a pactuação com força e poder de decisão, que tornam as
deliberações possíveis e legitimas; A CIR funciona com quórum mínimo e as decisões são mediante
consenso para validação das discussões e deliberações. Solicita que na ausência do represente seja
emitido ofício informando a substituição do técnico. Embora esta solicitação não conste no RI,
ajuda a manter a organização e legitimidade para o representante indicado, como substituto na
formação do quórum. A CIR se constitui como espaço de Gestão na organização e efetivação da
regionalização. A sra. Taciane reforça como é importante potencializar esse espaço, uma vez que
não há a participação dos gestores, mas técnicos igualmente responsáveis. Diz que o COSEMS está
trabalhando no sentido de que a governança seja assunto discutido no Planejamento Regional
Integrado - PRI. Reforça também a importância de estarem atentos às principais questões que estão
acontecendo no estado. O apoio técnico e político são fundamentais para a construção do
diagnóstico da região. A sra. Rafaela lembra que, da mesma forma, tem responsabilidade em
representar o secretário de estado, principalmente quando a titular Sra. Monica não pode se fazer
presente. Os assuntos devem ser repassados ao gestor, para que ele esteja ciente e inteirado das
pautas, confirmando a autonomia na representatividade. 2. Cenário COVID e Arboviroses na
RM1 – O sr. Marcos dá os informes, anteriormente enviados as SMS: notas técnicas referente a
ampliação da Segunda Dose de Reforço para a população maiores de quarenta anos e referente a
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inclusão das doses de reforço para a população de dezoito a trinta e nove anos que recebeu o
imunizante Janssen no esquema Primário, pela Assessoria de Imunização/SES. Informou também
que a Assessoria de Doenças Transmitidas por Vetores e Zoonoses enviou o novo esquema para
Profilaxia da Raiva Humana – Pré e Pós-exposição, no estado do Rio de Janeiro, aos municípios
para ciência e providências. Continua dizendo que, quanto à dengue, houve um aumento de quase
trezentos por cento no número de casos notificados no estado do RJ, em relação ao mesmo período
do ano passado. O maior número absoluto de casos notificados na região Metropolitana I, ocorreu
nos municípios de Itaguaí e Seropédica. Em relação à febre de Chikungunya, houve aumento de
casos notificados predominantes na Capital e nos municípios de Belford Roxo e Japeri. Quanto à
Zika, o aumento no número de casos, mais expressivos na região, se deu no município de Japeri.
Quanto ao cenário da COVID-19, os atendimentos a casos de síndrome gripal em UPAs da rede
estadual aumentaram em relação à semana anterior. A taxa de positividade de antígeno e RT-PCR
continua em tendência de crescimento. São feitos cerca de novecentos testes por dia com taxa de
positividade de mais de vinte e oito por cento. A Secretaria de Saúde acionou o plano de
contingência, abrindo leitos de enfermaria e de UTI, podendo estender a ação de acordo com a
demanda. Ressalta que temos um aumento muito grande no número de casos das arboviroses em
geral. A cidade de Goiânia apresentou três casos de óbito por dengue, que acende um sinal de alerta
para que as equipes e estruturas sejam fortalecidas com a melhora na qualidade do trabalho dos
agentes de campo, a fim de reduzir os atendimentos. Existem comitês nos municípios que estão
desativados ou desmobilizados. Em Seropédica o comitê está retomando as atividades. O município
de Japeri informa que diante do alto índice de COVID-19 foi decretado uso de máscaras em locais
fechados e repartições públicas. A campanha de vacinação está sendo intensificada em todos os
bairros inclusive aos finais de semana. Mutirões de conscientização e visitas estão sendo feitos nos
bairros semanalmente no combate à dengue. Nova Iguaçu ressalta a recomendação da Defensoria
Pública sobre o uso de máscara. O uso de máscara é obrigatório nas unidades de saúde. O número
de casos está sendo monitorado diariamente, bem como a realização de testes rápidos e vacinação
nas unidades, inclusive na forma de drive tru. A conversa com o executivo em relação ao uso
obrigatório das máscaras se dará a partir do resultado observado no monitoramento diário. Sra.
Rafaela sugere o uso de cartilha para educação permanente na população. Itaguaí diz que a
população está resistente em usar as máscaras, embora haja decreto de uso de máscaras em órgãos
públicos. O caso suspeito de varíola do macaco foi descartado. O município está empenhado em
campanhas, palestras, etc. Testes rápidos e swabs estão sendo realizados nos centros de
atendimento. O município do RJ informou que foram três mil casos de dengue esse ano e a
incidência em torno de quarenta e sete por cento, por cem mil habitantes. Foram registrados três
casos de óbitos. O maior número de casos está na região de divisa com o município de Itaguaí. A
zona norte do MRJ obteve menor número de casos, embora seja a região com maior número
populacional. São utilizadas as ações de vigilância de forma constante pelos agentes em todo
município. Quanto a COVID-19, é observado o aumento no número de casos, entretanto as
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internações são proporcionalmente menores. O esquema vacinal completo é amplamente
incentivado. O Sr. Eduardo sugere o apoio do estado como um todo (não só a SES), para uma
campanha de conscientização fortificada, utilizando todos os meios de comunicação possível. O sr.
Marcos sugere que os municípios façam ações de bloqueio conjunta nos limites territoriais para o
controle das arboviroses. Belford Roxo informa que as ações de vigilância relativa as arboviroses
estão sendo realizadas. Sinaliza que no município houve aumento de leptospirose. Diante dos
relatos e da constatação das evidencias do cenário, levando em conta o comprometimento e
responsabilidade dessa plenária, a sra. Taciane propõe que as reuniões da CIR sejam online. Todos
se manifestaram de acordo. A plenária irá manter as reuniões de forma virtual em virtude do quadro
epidemiológico com aumento de casos de COVID-19 e em julho será feita nova avaliação para
continuidade ou não das reuniões online. 3. Planejamento Regional Integrado – PRI – A sra.
Patrícia resume historicamente o processo de evolução do PRI. O PRI está sendo construído de
forma gradativa. Foi instituído no ano passado através de Deliberação CIB-RJ o Grupo Condutor
Estadual – GCEPRI que deu início a agenda de atividades, em consonância com o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde – PROADI-SUS, sendo
operacionalizado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz – HAOC, através das fases do Guia
Operacional Básico – GOB. O Grupo de Trabalho Estadual – GTE pactuou o GOB2 definindo o
início das atividades nas regiões. Após a instituição do grupo estadual o grupo regional executivo
foi criado com representantes da CT, GT Planejamento, dos grupos de trabalhos temáticos,
NDAVS, Regulação, CEREST. Desse grupo surgiu o grupo executivo com o objetivo de registrar
as tarefas inerentes ao trabalho. Em março desse ano o GT de planejamento e GTR discutiu
amplamente o GOB2. As atividades de construção da matriz SWOT e o instrumento para
diagnóstico da situação regional foi concluído em uma oficina. Todos os trabalhos foram de forma
virtual. Reunião com a presença importante da apoiadora do HAOC foi realizada para a conclusão
do relatório, que foi consolidado no prazo estipulado, finalizando o GOB2. Foi compartilhado
material para subsidiar a discussão. Em julho será o início do trabalho do GOB3 e 4. O trabalho é
intenso, importante, baseado no diagnóstico regional, acentuado pela discussão ampla de temas
escolhidos pela SES. O material preparado é diferenciado. Taciane compartilha que julho é o tempo
previsto para início dos trabalhos. Entende ser preocupante, tendo em vista as atividades e agendas
que estão postas. A oficina de análise na região será em setembro. As linhas de cuidado materno
infantil e câncer de mama serão os objetos de trabalho. Sugere que os temas sejam discutidos dentro
dos grupos temáticos da região em antecipação ao trabalho do PRI. II - Pactuação – 1. Ata da 5ª
reunião Ordinária da CIR M1 – Sem que houvesse manifestação contrária a ata da 5ª reunião
ordinária CIR M1 foi considerada pactuada. 2. Remanejamento de PPI – Município de
Seropédica – O gestor do município de Seropédica solicita remanejamento de PPI relativo a
densitometria óssea e tomografia do município de Queimados para o município de Paracambi. O
assunto foi considerado pactuado. 3. Remanejamento de PPI – Município de Belford Roxo – O
gestor do município de Belford Roxo solicita remanejamento de um rol de procedimentos do
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município de Duque de Caxias para o próprio teto financeiro, tendo em vista a capacidade instalada
para atender aos serviços. O assunto foi considerado pactuado. 4. Indicação de técnicos da
Assistência Farmacêutica para compor o grupo de trabalho da área técnica SES/RJ - A sra.
Patrícia esclarece que o pedido de pauta foi solicitado pela área técnica estadual através de processo
SEI, para atualização dos componentes do GT Estadual. O pedido se refere a indicação de dois
representantes – titular e suplente - do MRJ e dois representantes – titular e suplente - dos demais
municípios da Baixada Fluminense. O MRJ confirmou a manutenção dos nomes indicados
anteriormente. Os municípios da Baixada tinham como titular o município de Itaguaí e suplência o
município de Queimados. Entretanto, antes da CT houve a indicação dos municípios de Itaguaí e
São João de Meriti. O município de Queimados fez a sua indicação após a CT. A plenária concorda
que o assunto seja retirado de pauta para discussão em CT. A sra. Patrícia se compromete em
repassar mais informações no grupo de WhatsApp, quanto ao prazo para envio dos nomes e
atualização dos mesmos. III – Informe - 1. Remanejamento de PPI Município de Miguel
Pereira – Região Centro Sul - O município de Miguel Pereira solicitou remanejamento de PPI de
procedimentos alocados nos municípios de Nova Iguaçu e do Rio de Janeiro. Os recursos estarão
retornando ao teto financeiro do município de Miguel Pereira, de acordo com a documentação
enviada. 2. Emenda parlamentar do município de Seropédica – O município de Seropédica
encaminhou propostas de recurso, oriundo de Emenda Parlamentar, foram cadastradas no Fundo
Nacional de Saúde – FNS/MS para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes, a fim de
atender as Unidades de Atenção Especializada em Saúde. 3. Solicitação para adesão ao apoio
financeiro estadual para bases descentralizadas municipais conforme Deliberação CIB/RJ nº
6.562/2021. O município de Seropédica está solicitando adesão ao apoio financeiro estadual para
bases descentralizadas municipais conforme a Deliberação citada. 4. Municípios que
encaminharam solicitação referente à Portaria GM/MS nº 220, de 27/01/2022. Os municípios
de Belford Roxo, Rio de Janeiro e Nova Iguaçu encaminharam solicitação referente a portaria
citada. O município de Nova Iguaçu não estava contemplado, mas encaminhou solicitação, a fim de
ser incluído pela portaria com leitos de UTI. O MRJ e Belford Roxo encaminharam solicitação na
tentativa de ter acréscimo de leitos em seus territórios. 5. Informes CIB – A sra. Marta lembra que
o plano de Segurança do paciente e serviço de diálises tem prazo para entrar, acessar o link e
responder. Alerta aos municípios que possuem hospitais de grande e médio porte a não perderem o
prazo. E para todos os municípios também não perderem o prazo relativo as informações sobre os
planos de microrganismos. As informações devem ser encaminhadas até julho. 6 - Informes
COSEMS – A sra. Taciane informa que está aberto o módulo do SAIPS para cadastramento do
serviço do primeiro ciclo do QUALISUS CARDIO. Reforça sobre o aplicativo da assistência
farmacêutica. Esse é um aplicativo para o registro de todo país, especialmente nesse contexto de
desabastecimento. Ele pode ser baixado pela loja de aplicativos dos celulares. A senha que eles
solicitam é do município, por meio do CONASEMS. Foi disponibilizado no grupo de WhatsApp
um vídeo de como baixar esse aplicativo. Todo estado aderiu ao cofinanciamento que deverá ter sua
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prestação de contas. Uma conversa sobre essa prestação de contas acontecerá a partir do mês que
vem para adequação da área técnica. Congresso do CONASEMS será de onze a quinze de julho. 7GT RCPD - A sra. Patrícia, a pedido da Sra. Marcia Tenório – facilitadora do GT RCPD, solicita
que os municípios atualizem o nome de seus representantes no GT RCPD – Rede da Pessoa com
Deficiência e solicita que seja informada para Secretaria Executiva da CIR as mudanças feitas na
rede municipal relativas à pessoa com deficiência, a fim de que seja atualizado o plano de ação
regional. 8 – Fórum de Consórcios - Sra. Rosangela esclarece que a aprovação pela ALERJ, da Lei
nove mil, quatrocentos e quarenta e sete, de dois mil e vinte um, que autoriza a participação do
estado como ente dos consórcios é considerado um avanço no processo de fortalecimento e
estruturação desse instrumento regional de gestão. Os consórcios farão aprovação em suas
assembleias, dessa forma, não será necessário decreto que possibilite o ingresso. Os consórcios
existentes no estado programaram para o dia vinte sete de junho o primeiro Fórum de Consórcios do
Estado do Rio de Janeiro, com a presença do Secretário Estadual de Saúde, do presidente do
COSEMS e do presidente da rede nacional de consórcio. O objetivo é que todos os consórcios
apresentem as atividades que estão praticando. Até o final de outubro a meta é desenvolver o
projeto regional para apresentar ao estado para que sejam habilitados para recursos estadual. Está
previsto pela frente parlamentar a criação de um escritório regional de projetos, de apoio a todas as
regiões, na criação dos projetos. A falta de projetos ou finalização deles impedem que os recursos
sejam utilizados. O Fórum acontecerá na ALERJ e em breve será encaminhado card de divulgação.
O momento é importante para troca de experiências na intenção de encontrar meios de melhor
atender, a fim de que a regionalização siga o curso mais célere, com apoio do estado. 9 –
Solicitação de apoio financeiro aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do
SUS, pela Deliberação CIB Nº 6.584, de 11/11/2021 – O gestor do município de São João de
Meriti, através do oficio número sessenta, de dois mil e vinte e dois, está solicitando apoio
financeiro para construção de unidade nova de IST/AIDS. 10 – Esclarecimento sobre AIH do
HGNI – O Sr. Eduardo esclarece que após consulta junto a SMS não foi encontrado resolução
referente a obrigatoriedade de assinatura ou carimbo do gestor do município encaminhador na AIH,
para efetivação do atendimento, conforme os questionamentos levantados na CT. Solicita aos
municípios que estão recebendo tal demanda que enviem um oficio, com apontamento do caso e
nome dos pacientes, solicitando esclarecimentos, para que haja averiguação formal da situação, uma
vez que o problema não foi originário da SMS. Os representantes dos municípios de São João de
Meriti, Japeri, Itaguaí e Mesquita se pronunciaram declarando que pacientes estão retornando com
pedido de confirmação do gestor para autorização de cirurgia eletiva. SJM e JP fizeram contato com
a gestão do HGNI que reafirmou a solicitação por parte da direção do HGNI. A sra. Taciane sugere
que seja pensado estratégia menos burocrática para que o paciente não seja prejudicado, sem deixar
de formalizar a situação. O Sr. Eduardo pede que os municípios afetados façam contato direto com
ele para avaliação dos casos, a fim de possibilitar encaminhamentos o mais rápido possível para
evitar prejuízo ao paciente. A sra. Marta ressalta a importância do tratamento dos assuntos
5

Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2022
191
192
193
194
195
196
197

discutidos em CT que são substanciais para uma demanda com ação e resposta do secretário. O Sr.
Eduardo se compromete a tratar com a sua regulação os trâmites possíveis, lembrando que após CT
a situação foi imediatamente informada ao secretário e dados os encaminhamentos. A sra.
Rosangela sugere que seja feita conversa com o gestor da unidade, considerando o grande volume
de atendimento que, não só essa, mas todas as unidades estão sofrendo. A sra. Rafaela deu por
encerrada a reunião, às doze horas e cinco e sete 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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