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Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta
minutos, deu-se início, na Secretaria Municipal de Saúde de Queimados, situada na avenida
Marinho Hermetério da Oliveira, mil, cento e setenta - Vila Pacaembu - Queimados , a nona reunião
Ordinária CIR da Metropolitana I. Presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do
Rio de Janeiro (SES): Representante de Nível Central: Sra. Monica Almeida – Assessora de
Planejamento, Sra. Monique Fazzi – Assessora de Regionalização (Sra. Monique acompanha a
discussão como ouvinte, tendo em vista estar de férias), Sra. Patrícia Vanda dos Santos Rocha –
Secretária Executiva CIR Metropolitana I, Sra. Sidnéa Alvim da Silva - Assistente SE/CIR.
Apoiadora do COSEMS – Sra. Maria de Fatima Rezende. Representante do Ministério da Saúde –
Helena Pereira dos Reis – NEMS/SEINSF/MS. Representantes das Secretarias Municipais de
Saúde: SMS Belford Roxo – Suplente Sra. Marta Regina G. Tenório – Diretora de Planejamento;
SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa Neto – Diretor de Planejamento; SMS Itaguaí
– Suplente Sra. Dulce Maria de Souza Inouei – Assessora de Planejamento, Sra. Marcia Maria
Tavares Sales - Assessora; SMS Japeri – Sr. Elizeu Veiga de Azevedo – Subsecretário de
Planejamento; SMS Magé – Suplente Sra. Cassandra Soares – Coordenadora Atenção Básica; SMS
Mesquita – Suplente Sra. Gizelle de A. Porto Gomes – Assessora de Gabinete; SMS Nova Iguaçu
– Suplente Sr. Carlos Alberto S. Souza – Subsecretário de Saúde; SMS Queimados – Sra. Maria
Betânia P. de P. Oliveira – Assessora Técnica; SMS Rio de Janeiro - Suplente Sra. Lídia Zimbard
– Assessora; SMS São João de Meriti - Suplente Sra. Camila J. Eurich Santos – Assessora de
Planejamento; SMS Seropédica – Suplente Sr. Wagner Marino da Silva – Coordenador Saúde
Bucal. O município de Nilópolis ficou sem representação. A sra. Monica dá início a reunião
conforme a pauta. I – Apresentação – A sra. Fatima apoiadora do COSEMS dirige um momento de
reflexão com fundamentos para análise de planejamento, gestão e novas práticas de serviço,
baseada no vídeo motivador chamado “O último tricô”. II – Pactuação – 1. Aprovação da 6ª e 7ª
ata CIR Ordinária Metro I – 2018 – A sexta e sétima ata da reunião CIR Metro I de dois mil e
dezoito foram enviadas, por e-mail aos membros da plenária, para leitura prévia. A sra. Lídia –
representante do município do RJ, encaminhou considerações, as quais foram acatadas e reenviadas
para releitura. Sem que houvesse novas considerações a sexta e a sétima atas foram consideradas
pactuadas. 2. Processo de habilitação para o serviço de Hospital dia com 06 leitos, no Hospital
fundação do Câncer (CNES 7632681), do município do Rio de Janeiro – O assunto foi
considerado pactuado, tendo em vista que não houve manifestação contrária. 3. Transferência da
Habilitação do CEO Tipo II, do CNES da Unidade Mista Engenheiro Pedreira para o CNES
CEO Japeri Tipo II – O gestor do município de Japeri solicita a transferência de habilitação da
unidade Mista de Engenheiro Pedreira para a Unidade do CEO de Japeri, consequentemente a
mudança do CNES também. O assunto foi considerado pactuado sem oposição. 4. Municipalização
do serviço de reabilitação da antiga AACD, município de Nova Iguaçu – A documentação foi
encaminhada corretamente. O objetivo é que o serviço permaneça no município de Nova Iguaçu
para também atender a região. O assunto foi considerado pactuado. III – Informes – 1. Emenda
1

Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Comissão Intergestores Regional – CIR/Metropolitana I
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DA
METROPOLITANA I - 2018
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

parlamentar do município de São João de Meriti – O município encaminha a proposta de
emenda para custeio e reforma do Hospital Morrinhos, com previsão de abertura no segundo
semestre de dois mil e dezenove. A unidade está em processo de municipalização. A discussão
ficou em torno da criação do CNES. A sra. Monica orienta que o representante do município traga
novo informe do andamento do processo na próxima reunião. 2. Emenda Parlamentar –
município de Magé – A sra. Cassandra diz que a proposta é para compra de equipamentos
odontológicos. 3- Reunião com CT CIR e GT Rede Cegonha – Devolutiva do monitoramento
das maternidades – A sra. Monica diz que a área técnica entendeu que a devolutiva do
monitoramento das maternidades servirá como oportunidade para apresentação dos planos das
unidades, discussão e alinhamento das pendencias apontadas, a fim de estabelecer uma
consolidação das informações que serão encaminhadas para aprovação na CT e pactuação em CIR.
A sra. Monica alerta para que os gestores observem se as unidades prepararam os planos de
contingencia para ser apresentados na reunião. A região deverá encaminhar, até a CIB de
dezembro, a aprovação dos planos de contingencia. A sra. Camila (Nilópolis) retoma a palavra para
esclarecer que, após contato com o responsável, recebeu a informação de que o município de São
João de Meriti está aguardando a sentença de intervenção municipal para concluir o processo de
abertura do CNES, portanto a unidade permanece fechada. III – Apresentação e debate – 1.
Planejamento Integrado Regional – PRI – A sra. Monica esclarece que a apresentação tem como
objetivo demonstrar a posição do trabalho do diagnóstico da Região Metro I, de acordo com as
informações recebidas de cada município, para atender aos prazos estabelecidos. O trabalho
demonstra especificamente o diagnóstico da situação de saúde: atenção de média e alta
complexidade, vigilância, redes temáticas, educação. As outras áreas fins serão encaminhadas
posteriormente. A SES/RJ buscou padronizar o plano das nove regiões de saúde do estado. Foi feito
destaque de acordo com peculiaridades de cada região entendendo que o plano é de evidencia
estadual. Foi solicitado as áreas técnicas, responsáveis pelas redes temáticas, que façam um resumo
de seus planos até o dia primeiro de novembro para incorporação ao PRI, com as observações já
feitas anteriormente. Serviços inter-regionais: oncologia, cardiologia, ouvidoria e auditoria serão
incluídos no texto relativo ao estado. Estará contido no plano os mapas para observação da região e
os vazios sanitários. O plano contempla considerações relativas a densidade demográfica por
município avaliando o acesso, oportunidade e garantia do serviço. Os indicadores sócio econômicos
demonstram que a região tem oitenta por cento da força econômica do estado, mas ocorreu perdas
ao longo dos últimos anos. A questão sanitária é muito séria na região. Água, esgoto e lixões são
pontos de atenção importantes. Houve perda de unidades de saúde nos últimos três anos. A
modalidade ambulatorial dos planos de saúde aumentou. Doenças infecciosas são causas frequentes
do atendimento na atenção básica. Destaque para o atendimento entre as mulheres: pré-natal, parto,
puerpério, doenças crônicas, internação, etc. Causas de atendimento entre os homens: câncer,
hérnias, coração, traumatismo, etc. Além da terceira idade e suas complicações. Leitos são
insuficientes. A sra. Monica diz que o material será encaminhado a todos os municípios acrescidas
das considerações. O restante dos tópicos será enviado até o dia primeiro de novembro. Houve
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observação por parte da plenária do cuidado com a fonte de informação para que os dados sejam os
mais fieis possível. Ficou estabelecido que os municípios vão avaliar o material e no GT de
planejamento será feito uma eleição dos dez problemas prioritários na região, a fim de serem
incluso no PRI. No dia vinte e dois de novembro acontecerá o Seminário com todas as regiões, cada
uma apontará as suas dez prioridades, a fim de se construir um documento final que aponta o
diagnóstico regional e suas prioridades, para elaboração efetiva do planejamento e posterior
pactuação em CIB. A sra. Marta sugere que seja solicitado ao Sr. Mauro do COSEMS que envie o
material apresentado no Seminário de Educação Permanente, sobre finanças, que será de grande
importância para o planejamento. A sra. Fatima Rezende se compromete a intermediar o assunto. A
sra. Betânia demonstra seios de grão doados as pacientes de Queimados que retiraram os seios e
estão aguardando a prótese final. O trabalho é uma parceria da UNIMED com o Conselho
Municipal de Saúde de Queimados. A sra. Patrícia informa que a reunião CIR de novembro deverá
ser mudada em função do Seminário de Planejamento no dia vinte e dois de novembro. A data
provável será enviada assim que houver confirmação do local no município de Mesquita. A sra.
Monique confirma que não há obrigatoriedade dos membros da CT comparecerem a reunião do
grupo da Rede Cegonha, entretanto reafirma que a presença dos membros é importante. Não tendo
outros assuntos a serem discutidos a Sra. Monica encerra a reunião às doze horas e cinquenta e sete
minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR, lavrei a presente ata.
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