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Aos vinte e um dias, do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e dois, às dez horas e doze
minutos, deu-se 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 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. Marcia Ribeiro.
Representante COSEMS – Sra. Taciane Lima – Apoiadora. Representante NDAVS – Sra.
Ivomar Justos, Sra. Cátia Pina e Sr. Marcos Aurélio – Técnicos. 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 e
Sra. Silvana Muniz - Assistente; SMS Itaguaí – Suplente Sra. Janaína Monteiro – SMS Japeri –
Suplente Sra. Fernanda Goulart - Assessora; SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizele Porto –
Assessora de Gabinete; 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. Paula Bortolon – Regulação; SMS São
João de Meriti – Suplente Sra. Janequele Azevedo – Assessora; SMS Seropédica - Suplente Sra.
Dulce Maria de Souza Inoue – Subsecretária. Os municípios de Magé e Nilópolis não enviaram
representantes. A Sra. Rafaela dá início à reunião conforme pauta. I. Apresentação – 1. Cenário
COVID e Arboviroses na RMI - O Sr. Marcos informa que estão abertas as inscrições para o
curso online sobre o tratamento de tabagismo que acontecerá dias três e quatro de agosto, das treze
às dezessete horas. Informa que a área técnica SES/RJ sugeriu que haja uma conversa com os
profissionais de saúde sobre a relevância do programa de cessação do tabagismo e avaliem a
necessidade de implementar uma equipe multiprofissional do PMCT no município. Indica, para
mais esclarecimentos, o endereço de e-mail tabagismorj@gmail.com. Aponta, que o Ministério da
Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a influenza para toda população a partir dos seis
meses de idade, com início no dia vinte e cinco de julho. De acordo com a apresentação feita, houve
aumento no número de casos de dengue e a incidência está crescente comparada com o mês
anterior. O MRJ, Itaguaí e Seropédica apresentam o maior número de casos. O MRJ apresenta
quatro óbitos. Os sorotipos circulantes são os tipos um e dois, marcando o retorno da doença desde
o seu inicio no país. O que alerta para um avanço da cepa, principalmente a que ocorre no vírus
dois. Lembra que os municípios de Magé, Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti não entregaram
o plano de contingência da dengue de dois mil e vinte a dois mil e vinte e dois. Aconselha que
sejam observadas essas questões para atualização do programa de enfrentamento do combate as
arboviroses. Em relação a febre de Chikungunya o aumento dos casos também é visto. Quanto a
Zika, houve redução do número de casos no estado. Em todo o estado são vinte cinco casos
notificados, entretanto, dez destes ocorreram na região Metropolitana I. Não há casos da doença
registrados no MRJ. Quanto a COVID-19, os casos estão em taxa de redução, inclusive no número
de solicitação de leitos. Não há óbito registrado. Alerta quanto a execução dos planos de ação de
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arboviroses nos municípios. II - Pactuação - 1. Aprovação da 6ª Ata da reunião Ordinária da
CIR M1 - O assunto foi considerado pactuado, tendo em vista que não houve manifestação
contrária. 2. Solicitação de remanejamento PPI – O município do RJ solicita remanejamento de
PPI dos municípios de Vassouras, Três Rios, Tanguá, Itaguaí e São João de Meriti em retorno a seu
teto financeiro. Os procedimentos foram relacionados e os documentos foram encaminhados de
forma correta, de acordo com o fluxo de solicitação de remanejamento e, os municípios de outra
região serão comunicados através da Assessoria de Regionalização, mediante documento enviado
pela Secretaria Executiva CIR METRO I. O assunto foi considerado pactuado. 3. Solicitação de
Credenciamento de 03 (três) leitos de Saúde Mental do Hospital Municipal São Francisco
Xavier - CNES 2284634, no município de Itaguaí – A Sra. Patrícia esclarece que a solicitação e
seus objetivos foram satisfatoriamente expostos na CT. Sem que houvesse manifestação contrária o
assunto foi considerado pactuado. 4. Readequação da Rede TRM-TB do Estado do Rio de
Janeiro – Remanejamento de Equipamento Teste Rápido Molecular (TRM) para Tuberculose
– A Sra. Patrícia esclarece que a Rede de TRM foi discutida na CT. Após discussão a plenária
propôs que, no prazo de noventa dias, na CIR: o município de Belford Roxo faça a apresentação do
status de implementação do aparelho de TRM e, a gerência de Tuberculose da SES/RJ apresente um
estudo, referente aos municípios que serão atendidos no município nesse aparelho. O assunto foi
considerado pactuado. 5. Recurso Regional – Plano de aplicação dos recursos para
Estruturação do NDAVS METRO I – A Sra. Patrícia esclarece que o plano de aplicação de
recursos para estruturação do NDAVS METRO I foi apresentado na CT. O recurso que vem do
estado, direcionado ao município sede - Nova Iguaçu, é para uso na estruturação e compra de
materiais e equipamento do núcleo. O plano para aplicação do recurso foi considerado pactuado. 6.
Indicação de técnicos da Assistência Farmacêutica para compor grupo de trabalho da área
técnica SES/RJ. Para compor o grupo de Assistência Farmacêutica da SES/RJ a plenária indicou os
técnicos representantes dos municípios da baixada: Sr. Roberto Alexandre de Itaguaí e a Sra.
Carmela Paura de São João de Meriti. O Município do RJ manteve seus dois representantes,
anteriormente indicados. O assunto foi considerado pactuado. III. Informe - 1. Solicitação do
município de Queimados para adesão ao apoio financeiro estadual para bases
descentralizadas municipais conforme Deliberação CIB/RJ nº 6.562/2021 – O município de
Queimados declara estar solicitando apoio financeiro para estruturação da sua base descentralizada
do SAMU. 2. Informes CIB – Sra. Marta lembra que foi confirmada a extensão de prazos das
deliberações encaminhadas pelo WhatsApp. Pede atenção para a entrega do material, do projeto
arquitetônico. O projeto arquitetônico precisa ser aprovado pelo estado, que está chamando os
municípios para conversa de apoio e sugestões para continuidade do processo. Projeto Laços –
atenção aos indicadores. Atenção a pactuação do cofinanciamento da psicossocial. Aconteceu a
oficina com representantes das áreas técnicas. Estabelecimentos e equipamentos da RAPS foram
modificados. É necessária a aprovação do CMS, a inserção no plano municipal e a programação do
plano da RAPS no sistema. Além do aceite e assinatura do secretário para encaminhamento a área
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técnica. 3. Informes COSEMS – Sra. Taciane informa que no Congresso do CONASEMS houve a
participação dos municípios do RJ, Queimados e Nilópolis. Em nível nacional não houve premiação
para o ERJ. A experiência vencedora da amostra a nível estadual foi do município de Carmo, que
falou dos processos de residentes de medicina em saúde mental. A carta de Campo Grande foi
divulgada com todos os encaminhamentos, inclusive para próxima conferência de Saúde. Chama
atenção para portaria que publicou a regulamentação do papel dos consórcios como instrumento de
gestão regional. Esse é um passo que pode fortalecer a região. O projeto SALUS foi apresentado na
CIB. Acontecerá hoje, a reunião com os gestores sobre o monitoramento de sífilis. O projeto é do
governo federal, sem custo, e será detalhado na reunião. Aconteceu a oficina do PRI na Região do
Médio Paraíba. A continuidade do processo PRI da RMI será por uma pré-oficina que acontecerá
em agosto, com foco na linha materno infantil e o câncer de mama, definidos para estudo das linhas
de cuidado. Marcado para o dia cinco de agosto o encontro do GTR/PRI, presencial no auditório da
CIB, às dez horas. A Sra. Dulce acrescenta que para Deliberação número seis mil, novecentos e
dezessete, que teve seu prazo prorrogado, é necessário atentar que, para obra, o prazo é vinte e nove
de setembro, mas o projeto da linha de cuidado pode ser priorizado, tem prazo até o dia treze de
agosto. Parte da verba pode ser usada para investimento e a outra parte é para o projeto da linha de
cuidados. O Sr. Marcos diz que os recursos repassados pelo estado para cofinanciamento da
vigilância em saúde condicionam a apresentação de um plano de trabalho para execução. Os
municípios de Japeri, Mesquita, Nilópolis e São João de Meriti ainda não fizeram a entrega de seus
planos referente ao ano de dois mil e dezenove e dois mil e vinte. O tempo é de monitoramento. 4.
Informes GTs - Com relação à PPI iniciou a rodada de conversas com os municípios, na segunda
feira passada. As reuniões foram produtivas e objetivas. Observado que a vídeo histeroscopia é um
nó, bem como questões sobre a rede de pessoa com deficiência foi listado. Em breve os demais
municípios serão chamados. O consolidado das reuniões será encaminhado a todos. Acordado que
as reuniões do mês de agosto serão presenciais e acontecerão no município do RJ. A Sra. Rafaela
deu por encerrada a reunião, às dez horas e cinquenta 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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