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Aos vinte e cinco dias, do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte e dois, às catorze horas e
catorze minutos, deu-se início, a oitava 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, Sra. Eralda Ferreira – Saúde do
Trabalhador/SES/RJ, SR. Gabriel Monteiro – Coordenador da Central Regulação Baixada.
Representante CISBAF – Sra. Rosangela Bello e Marcia Ribeiro. Representante COSEMS –
Sra. Taciane Lima – Apoiadora. Representante NDAVS – Sra. Adelaide Menezes - Coordenadora.
Representante da CIES-MI – Sr. Tony Ferreira – Coordenador. 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 Magé – Suplente Sra. Eliane Guimarães –
Assessora; SMS Mesquita – Suplente Sra. Gizele Porto –Assessora de Gabinete; SMS Nilópolis Sra. Rudnéia da Silva Rozendo – Controle e Avaliação; SMS Nova Iguaçu – Sra. Amanda Moraes
– Assessora; SMS Queimados – Suplente Sra. Maria Betânia Pessoa – Assessora Técnica; SMS
Rio de Janeiro – Suplente Sra. Clara – Assessora. Os municípios de São João de Meriti e
Seropédica não enviaram representantes. A Sra. Rafaela dá início à reunião conforme pauta. I –
Apresentação – Central de Regulação Regional – O Coordenador da Central de Regulação
Baixada Fluminense, que está vinculada a Central Estadual de Regulação, apresenta os recursos
com mais disponibilidade ou de menor procura no sistema. A Central Baixada Fluminense regula
basicamente exames de ultrassonografia, mamografia e biópsia de mama nas unidades estaduais. No
Hospital Heloneida Studart a Mamografia de Rastreio, Biópsia de Mama por Ultrassonografia e
Biópsia Guiada por Mamografia possuem oferta ociosa, considerando o absenteísmo. O Hospital da
Mãe, em Mesquita possui oferta para Ultrassonografia Obstétrica c/ Doppler Colorido e Pulsado,
Ultrassonografia Obstétrica, Ultrassonografia de Abdômen Total, Ultrassonografia Transvaginal e
Ultrassonografia Obstétrica Morfológica. O Hospital Traumato ortopedia da Baixada também
possui ofertas de baixa procura como as ultrassonografias de abdome, próstata e tireoide e exames
de tomografia estão suspensos devido o aparelho estar com defeito. A região manifesta surpresa
diante da apresentação, tendo em vista o número de absenteísmo frente a demanda dos municípios.
O município de Queimados informa que está aguardando resposta do seu setor quanto a situação. O
município de Mesquita tem ciência do número de vagas de ultrassonografia do hospital da Mãe e
esclarece que está atendendo sua demanda com recursos próprios, nesse momento. Japeri informa
que realiza a biópsia junto ao RIO Imagem, tendo em vista ser mais completo, de acordo com a
solicitação médica. Itaguaí informa que seus operadores começaram a fazer as marcações após a
ciência da apresentação na CT. O Coordenador da Central Baixada se compromete a participar das
próximas reuniões da CIR, a fim de manter as informações atualizadas, incluindo o levantamento de
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quais municípios são usuários do sistema. É consenso de que a Central da Baixada provoque os
municípios com questionamento sobre a ciência das vagas apresentadas e a manifestação sobre os
nós críticos encontrados. Magé declara que não tinha ciência dos números apresentados e que as
munícipes são atendidas com recursos próprios. A representante de Belford Roxo solicita orientação
quanto as dificuldades de divergências dos procedimentos que aparecem na pesquisa e não
aparecem para agendamento, bem como angiotomografia que se visualiza agendamentos recentes
ultrapassando pacientes em espera. Os demais serviços estão sendo encaminhados normalmente. O
coordenador da Central informa que os procedimentos de angiotomografia e ortopedia são
controlados pela Central Estadual, que foge sua governabilidade. Entretanto, o HTO Baixada, que
realiza os procedimentos de tomografia está com o aparelho inoperante, no momento. Belford Roxo
observou que, a respeito dos agendamentos dos procedimentos, estão com o tempo de espera
diminuído. A Secretária Executiva da CIR sugere aos municípios que aproveitem os dados para
fazer uma análise junto a equipe municipal, considerando as discussões sobre a linha de cuidado do
CA de mama e a linha materno infantil que estão sendo analisadas no Planejamento Regional
Integrado - PRI. Sra. Rafaela incentiva que o estudo seja aprofundado para avaliação interna e para
o PRI. Fica consensuado como encaminhamento que a Central Baixada fará informe aos
municípios sobre os procedimentos apresentados e os municípios estarão se debruçando nas linhas
de cuidado elencados para o PRI. 2. Monitoramento da Deliberação CIB/RJ Nº 6.712/22
sobre ações de estruturação de saúde do trabalhador – Sra. Eralda inicia sua apresentação
dizendo que o objetivo é uma conversa sobre estadiamento das ações de estruturação de saúde dos
trabalhadores, pactuadas em CIB, em dois mil e vinte e um e prorrogadas em dois mil e vinte e dois
O assunto caminha no âmbito da Vigilância em Saúde, Atenção primária, Atenção Especializada, o
uso do recurso, a inclusão da ação da saúde do trabalhador dentro do instrumento de gestão. Essa
discussão vem sendo tratada desde dois mil e dezoito. Em dois mil e vinte foi feita a proposta aos
CERESTs e gestores, dessa forma concluindo a pactuação em dois mil e vinte e um. O prazo
previsto de cento e oitenta dias inspiram em novembro. O estado avaliou as respostas dos
municípios ao questionário enviado e observou a necessidade de prorrogação do tempo para
possibilitar a melhor efetivação da estruturação por parte dos municípios. Enfatizou a função dos
CERESTs, os recursos e a necessidade de preenchimento do campo ocupação nos formulários ou
fichas de atendimento. Entendendo o distanciamento das equipes de saúde do trabalhador, CEREST
e os demais serviços, recomenda-se integração da gestão municipal, regional, estadual e federal,
para executar a atenção integral à saúde dos trabalhadores no âmbito das atribuições de cada gestor
do território. Cabe ressaltar que os municípios devem informar a SES/RJ se será delegado o poder
de polícia a equipe de saúde do trabalhador/CEREST ou a Vigilância em Saúde. 3. Cenário
COVID e Arboviroses na RM1 – A coordenadora do NDAVS inicia sua apresentação com os
informes: a situação epidemiológica da rubéola e a necessidade de atenção ao risco de reintrodução
da doença devido às baixas coberturas vacinais evidenciadas no ERJ. "Orientações Básicas frente a
um Caso Suspeito de Varicela" e a "Ficha de Investigação de Varicela Grave" para condução diante
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de um caso. Atualização da Caderneta da Criança e do Adolescente menor de quinze anos, com
estratégia de dose indiscriminada para a vacina pólio na faixa etária de um a cinco anos. Não há
necessidade de intervalo entre as doses de vacinas de rotina e campanha, e as vacinas contra a
COVID-19, a partir de três anos de idade, considerando-se as baixas coberturas vacinais de rotina e
a necessidade de oportunizar as vacinas do calendário nacional da criança e do adolescente. O prazo
para a execução dos recursos tanto do COFI VS dois mil e dezenove, quanto do COFI VS dois mil,
vinte, conforme previstos nas respectivas Resoluções e na Deliberação CIB, deve se dar até
dezembro de dois mil, vinte e dois, sob pena de devolução aos cofres do Estado, dos recursos não
utilizados. A Resolução SES número dois mil, setecentos e oitenta e seis, desse ano, autoriza a
aquisição de outros bens e serviços, com os recursos financeiros repassados aos municípios do
estado do Rio de Janeiro. Os municípios que não enviaram plano de trabalho dos cofinanciamentos
VS foram: Japeri, Mesquita, Nilópolis, os anos de dois mil e dezenove a dois mil e dois mil e vinte;
Belford Roxo, Magé, Duque de Caxias e Queimados, não enviaram o plano dois mil e dezenove e
Nova Iguaçu não enviou dois mil e vinte. Foi enviado aos municípios e-mail com o acréscimo das
informações junto ao plano. O prazo para execução é até dezembro desse ano. Dengue - Houve
aumento dos casos em todas as regiões. O maior número absoluto de casos notificados é observado
na Capital e na região Metropolitana I. Os municípios de Itaguaí e Seropédica concentram maior
incidência da doença. Febre Chikungunya - observado um aumento casos notificados, desse ano em
relação ao mesmo período do ano passado na Região MI. Nas demais regiões houve redução ou
estabilização no número de casos. Os casos predominam na Capital no município de Japeri. Zika –
observa-se uma redução no número de casos notificados em relação ao mesmo período do ano
passado. Até o momento existem apenas vinte e cinco casos notificados em todo o estado do RJ. O
município de Seropédica concentra o maior número de casos na Região. Nas demais regiões
ocorreu redução ou estabilização no número de casos. COVID-19 - Os atendimentos a casos de
síndrome gripal em UPAs da rede estadual apresentaram tendência de estabilidade nas últimas
semanas, atingindo uma redução de dois por cento em relação à semana anterior. As taxas de
positividade de antígeno e RT-PCR mantêm tendência de queda. As solicitações de leitos por dia
apresentaram estabilização, com uma média de cinco solicitações por dia. O número de pessoas
aguardando um leito também se apresentou estável. Acrescenta que a fila é dinâmica e, ao longo do
dia, pessoas entram e saem dessa fila. Quanto a Monkeypox os casos confirmados passam de
quatrocentos e a notificação está acima de mil e trezentos e cinquenta casos. A coordenadora alerta
que está surgindo nova variação da varíola chamada doença do tomate que está se espalhando.
Sugere a união das áreas técnicas para viabilização das formas de combate as doenças e para ações
de promoção da saúde pública no estado. 4. Resultados dos Cursos oferecidos pela Plataforma
NEP/CISBAF na modalidade EAD – A sra. Secretária Executiva do CISBAF declara a
importância de dar visibilidade às ações que o consórcio vem implementando. A plataforma Moodle
é uma ferramenta totalmente gratuita, intuitiva, integrada com diversos aplicativos voltados a
educação podendo ser acessada pelo computador, na versão web ou pelo celular com aplicativos
3

Assessoria da Regionalização

Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2022
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

para Android. A plataforma foi demonstrada em todos seus aspectos: cursos disponíveis, biblioteca,
conteúdo e certificação. O curso para técnico de enfermagem é o mais procurado, entretanto está
disponível curso para profissionais do HGNI e de urgência e emergência. Curso de prática para
cuidadores da saúde mental e agentes comunitários estão entre as opções oferecidas. Técnico
Auxiliar de regulação médico e aperfeiçoamento para os profissionais da base descentralizadas do
SAMU estão na plataforma também. O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) em parceria com o
Núcleo de Educação do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (NEP CISBAF) está oferecendo o Curso de Atualização em Acolhimento e Classificação de Risco, no
período de agosto a dezembro deste ano. Estão abertas, até o dia vinte e seis de agosto, as inscrições
para o curso de Emergências Médicas. As aulas EAD são através do método microlearning: aulas
curtas, que podem ser acessadas em qualquer lugar. Esse método possibilita aumentar aprendizado e
a retenção do conhecimento, usando ferramentas como textos auxiliares e questionários, assim
como Fórum e Chat. As aulas presenciais foram ministradas aos Munícipios de Queimados,
Nilópolis e Paracambi (embora não pertença a região, possui Contrato de Programa com o
consórcio). Os temas abordados foram aplicados em aulas práticas focando o indivíduo. O
Consórcio também participa de treinamentos, quando convidados, conforme aconteceu no
treinamento dos enfermeiros, em Mesquita, com a implementação na Educação de noções de
Primeiros Socorros, de acordo com a Lei Lucas. A secretária Executiva do CISBAF conclui dizendo
que tradicionalmente o consórcio trabalha no tratamento da atenção especializada através do
sistema Marque Fácil. Entretanto pensando, em alternativas, o consórcio teve a iniciativa de
introduzir a educação permanente em suas ações como instrumento de gestão. As ações estão se
movendo sem os recursos de EP da região. II – Pactuação – 1. 7ª Ata da reunião Ordinária da
CIR M1 – A ata da sétima reunião ordinária foi pactuada sem que houvesse manifestação contrária.
2. Indicação de profissionais para o curso de formação de Apoiadores em EPS: Ferramentas
para análise e intervenções coletivas nos territórios – O assunto foi discutido em CT que
estabeleceu as indicações dos técnicos: Sr. Tony da Silva Ferreira e Sr. Marcos Thadeu Fernandes
Lagrotta - Coordenação CIES M1, Sr. João Batista Marques da Silva - representante do Município
de Belford Roxo, Sra. Laís de Oliveira Nunes - representante do Município de Seropédica, Sra.
Leila Cláudia Monteiro de Castro dos Santos Braga - representante do Município de Itaguaí e Sr.
Adriano Rocha Pinto - representante Município de Magé. O assunto foi considerado pactuado sem
alteração. 3. Curso de atualização em Saúde da Família - A Coordenação da CIES MI, na CT,
propôs que as turmas de multiplicadores do Curso de Atualização em Estratégia Saúde da Família
sejam sediadas: uma turma no Município do Rio de Janeiro e uma turma no município de Nova
Iguaçu - referente a turma na Baixada Fluminense. Distribuição de vagas ofertadas e o apoio para
realização do Curso: as catorze vagas ofertadas serão distribuídas conforme demanda dos
municípios da Baixada Fluminense. Todas as vagas que permanecerem ociosas, passado o prazo de
indicações, serão ofertadas para preenchimento pelo município do Rio de Janeiro; o compromisso
do gestor com a liberação dos profissionais indicados para participação em todos os momentos
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presenciais e síncronos e o compromisso do gestor em fomentar a realização das turmas locais (em
cada município) a serem realizadas pelos multiplicadores capacitados em dois mil e vinte e três.
Sem que houvesse manifestação contrária, o assunto foi considerado pactuado. III – Informe – 1.
Emenda Parlamentar do Município de Nilópolis – A gestão municipal através do ofício número
duzentos e catorze de dois mil e vinte e dois informa inserção da proposta de emenda parlamentar
para aquisição de equipamentos e/ou material permanente para unidade especializada em saúde Policlínica Jorge David (CNES: 9523995). 2. Emenda Parlamentar do Município de Belford
Roxo - O gestor municipal através do ofício número oitocentos e quarenta e um, de dois mil e vinte
e dois, informa inserção da proposta de emenda parlamentar para aquisição de equipamentos e/ou
material permanente para unidade especializada em saúde Hospital Infantil Engenheiro Belford
Roxo (CNES: 2969734). 3. Emenda parlamentar para ordem de início de serviço/UBS do
Município de Seropédica – O gestor através dos ofícios informa o início de serviço referente às
propostas de emenda parlamentar para UBS Manoel Mendes, UBS Jovino Evaristo Carrero e UBS
Maria Antônia de Brito. 4. Solicitação de remanejamento de PPI Município de Paty do Alferes
– Região Centro Sul - A Assessoria de Regionalização a pedido da Secretaria Executiva da CIR
Centro Sul informa que o município de Paty do Alferes está fazendo remanejamento de PPI de
procedimentos em vários municípios. Na relação consta o município do RJ. O remanejamento está
relacionado a procedimentos de média complexidade, exames e consultas especializadas. 5.
Processo SEI-080001/017962 - informa que a Deliberação CIB-RJ número seis mil, novecentos e
trinta e oito, que pactua o Plano Municipal de Atenção às Redes de Urgência e Emergência do
Município do Rio de Janeiro foi publicada no DOERJ, em quinze de agosto de dois mil e vinte e
dois. 6. Processo SEI- -080001/018347/2022 - Informa que a Deliberação CIB-RJ número seis mil,
novecentos e quarenta e sete, que pactua a transferência de recursos de custeio estadual para UPAS
vinte e quatro horas municipais, em processo de habilitação, do município de Nova Iguaçu foi
publicada no DOERJ, quinze de agosto de dois mil e vinte e dois. 7. Indicação/Atualização dos
Pontos Focais da Saúde para Doença Falciforme nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro.
A área técnica SES/RJ solicita que os municípios enviem, diretamente, as indicações com as
informações solicitadas no ofício, para o e-mail luzinete.silva@saude.rj.gov.br com cópia
para marcia.santos@saude.rj.gov.br. Prazo até o dia nove de setembro de dois mil e vinte e dois. 8.
Informes CIB – A sra. Marta alerta aos municípios que observem seus indicadores relativos à rede
materno infantil, principalmente ao que diz respeito aos locais pactuados (maternidades). 9.
Informes COSEMS – A sra. Taciane diz que ainda há oportunidade para os municípios que não
aderiram entrarem no projeto SALUS. Todas as informações estão no grupo de Whatzapp. Diz que
estará divulgando o resultado da oficina sobre imunização feita em conjunto pela SVS/MS e
CONASEMS. Amanhã acontecerá uma reunião com a vigilância em saúde dos municípios sobre a
campanha de vacinação. Sugere que o assunto seja discutido em CT, tendo em vista o cenário
crítico. O SIOPS continua com problemas. Quanto ao PRI a discussão na oficina detalhou a
metodologia que está sendo desenvolvida no GOB três e quatro. Agradece a participação dos
5
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municípios no último encontro. Fará contato com os municípios a partir de segunda feira sobre os
instrumentos de gestão. Diz que foi sorteada para o curso de formação de apoiadores. 10. Informes
GTs - Sra. Patrícia reforça a importância na participação nas reuniões do PRI. Em breve estará
sendo divulgada a data para a discussão da matriz swot da linha materno infantil. Solicita a
mobilização e participação dos técnicos municipais da rede cegonha e saúde da mulher nesse
encontro. A Sra. Rafaela deu por encerrada a reunião, às dezesseis 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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