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Ao décimo nono dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e trinta
minutos, deu-se início, no auditório da Rua México, cento, e vinte, e oito, décimo primeiro andar –
Centro - RJ, a décima primeira 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. Monique Fazzi – Assessora de Regionalização, Sra. Monica Almeida - Assessora de
Planejamento. 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 – Sra. Fernanda Rodrigues da Guia –
SEINSF/MS. Representantes das Secretarias Municipais de Saúde: SMS Belford Roxo –
Suplente Sra. Marta Regina G. Tenório – Diretora de Planejamento e Sr. Wellington F.M. Oliveira
– Controle e Avaliação; SMS Duque de Caxias – Suplente Sr. Hélio Gouvêa Neto – Diretor do
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 Souza – Subsecretário de Saúde; SMS Rio de Janeiro - Suplente
Sra. Lídia Zimbardi – Assessora. Os municípios de Itaguaí, Japeri, Nilópolis, Queimados, São
João de Meriti e Seropédica não enviaram representantes. I – Apresentação – 1. Portal do
Observatório Hospitalar – O Ministério da Saúde criou novo sistema para visualização dos dados
hospitalares. O trabalho começou pelos hospitais federais. Agora todos os hospitais conveniados
SUS estão fazendo parte do banco de dados constantes no site do observatório hospitalar. As
informações estão disponíveis a todos que fizerem o cadastro. II – Pactuação – 1. Ata 8ª, 9ª e 10ª
reuniões ordinárias da CIR M1 – As atas da oitava, nona e décima reunião ordinária CIR Metro I
foram consideradas pactuadas, tendo em vista que não houve manifestação contrária. 2.
Diagnóstico da região de saúde e os problemas prioritários - A sra. Monique esclarece que o
empenho do GT de planejamento elencou os tipos de problemas que seguem para pactuação. A
escolha foi feita considerando o perfil epidemiológico de adoecimento da população da região
metropolitana I baseados em dois critérios: maior incidência e mais sensibilidade, a saber: Doenças
do Aparelho circulatório – cerebrovascular e isquêmica; Neoplasias - câncer de mama, câncer
digestivo, câncer de colo de útero, câncer de próstata e câncer respiratório; Problemas relacionados
à causa externas - acidente de trânsito, violência urbana, violência doméstica e acidente de trabalho;
Afecções do período perinatal e parto e puerpério - sífilis congênita; Doenças infeciosas
parasitárias, TB; arboviroses, sífilis, O GT entendeu que problemas de atenção à saúde serão
identificados a partir do perfil epidemiológico. A parte do diagnóstico escrito está em fase de
conclusão da formatação de acordo com o consenso dos conteúdos que foram enviados ao longo do
planejamento. Dessa forma a Sra. Monique sugere que os problemas prioritários e o diagnóstico
sejam pactuados. O que foi aceito pela plenária. 3. Calendário de reuniões CT/CIR M1 – 2019 –
A sra. Patrícia lembra que, conforme acordado em Câmara Técnica as datas das reuniões ordinárias
CIR serão em dia fixo da semana – as quartas-feiras, antes da CIB do mês seguinte. As reuniões nos
meses de janeiro e fevereiro serão no município do Rio de Janeiro. Os locais das demais reuniões
serão anunciados nas próximas reuniões. O calendário foi considerado aprovado. 4. Solicitação de
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aumento de teto MAC para o município de Magé pelo MS – 5. Solicitação de ampliação de
teto MAC para o município de Mesquita pelo MS – 6. Solicitação de aumento de teto MAC
para o município de Belford Roxo pelo MS – A sra. Cassandra, a sra. Gizele e o Sr. Wellington
representantes dos municípios de Magé, Mesquita e Belford Roxo, respectivamente demonstram o
valor excedido do teto MAC municipal, através de planilha, que justifica a necessidade do pedido
ao Ministério da Saúde. Sem manifestação contrária os pedidos foram considerados pactuados. 7.
Ratificação da Deliberação Ad Referendum CIR M1 nº 41, proposta de construção de oficina
ortopédica vinculado ao CER IV, município de Duque de Caxias. A plenária pactua a ratificação
da Deliberação Ad Referendum. III – Informe – 1. Formulário de solicitação de pauta – A sra.
Patrícia esclarece que para fins de organização foi elaborado, pela Secretaria Executiva, um
formulário para preenchimento do pedido de pauta pelas secretarias municipais. Embora necessite
de ajuste foi entregue cópia do formulário aos presentes. Ressalta que o formulário não substitui os
documentos necessários, já estabelecidos, para andamento dos processos. 2. Emenda Parlamentar
– município de Duque de Caxias – Anuncia a aquisição de material permanente para o Hospital
Municipal Moacyr do Carmo e para Maternidade Santa Cruz, bem como anuncia uma proposta de
construção de UPA 24h, no bairro Pilar. A sra. Monique ressalta que os pedidos de emenda
parlamentar são objeto de informe nas reuniões da CIR, entretanto os ofícios devem ser
encaminhados diretamente às áreas técnicas para efeitos de andamento do processo. 3. Emenda
Parlamentar – município de Magé – Anuncia a proposta de construção de quatro polos de
academia da saúde. Todos foram cadastrados pelo CISBAF. 4. COSEMS – A sra. Fatima anuncia
que foi encaminhado a equipe técnica da CIR uma pesquisa sobre o perfil do secretário e um
cronograma de seminário da assistência farmacêutica. Pede que seja visualizado e respondido. 5.
Emenda parlamentar – município de Mesquita – A sra. Gizele anuncia a mudança de local da
unidade de assistência do serviço de reabilitação física do município. Esclarece que a documentação
está sendo providenciada. Não tendo outros assuntos a serem discutidos a Sra. Monique encerra a
reunião às onze horas e trinta e cinco minutos. Eu Sidnéa Alvim da Silva – Assistente da SE/CIR,
lavrei a presente ata.
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