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Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dez horas e onze minutos, foi realizada no
município de Porto Real, Horto Florestal, situado na Avenida D. Pedro II, esquina com a Rua Fernando
Bernardelli s/n, a quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região do Médio
Paraíba, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro –
Sra. Sonia Regina S. de Paula Machado, Secretária Executiva da CIR; Sra. Giane Gioia, Assistente da
Secretaria Executiva; Sra. Rosemary Mendes Rocha, Representante do Nível Central; e Sra. Jussara
Figueira de Medeiros e Sr. Francisco Carlos Ferraz - Representantes do NDVS-MP/SVS; Sra. Viviane
Protázio da Silva – Representante da Central de Regulação da Região do Médio Paraíba; Sra. Marcela
Caldas, apoiadora regional do COSEMS/RJ; Secretarias Municipais de Saúde - SMS de Barra do Piraí,
Sr. Norival Garcia da Silva Junior; SMS de Itatiaia, Sr. João Ferreira de Lima; SMS de Piraí, Sra. Maria
da Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto Real, Sr. Renato Antonio Ibrahim; SMS de Resende, Sr.
Daniel Brito Pereira; SMS de Valença, Sr. Sérgio Gomes da Silva e SMS de Volta Redonda, Sra. Marta
Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Técnicos (as) Municipais – Srs. Edmilson Marques Pereira e
Ludimila dos Santos Melo do município de Barra do Piraí; Sra. Roberta Honécia T.P. Conde do
município de Barra Mansa; Sras. Vanila A. N. Rocha e Juliana Azevedo da Silva do município de Porto
Real, Srs. Thiago R. Almeida e Cleonice R. da Silva do município de Quatis; Sr. Guilherme V. Amaral
do município de Rio das Flores e Sra. Rosa M. da Silva do município de Volta Redonda; Sr. Aledson
Costa do SAMU MP. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença da representação da
SES, e de doze Secretarias Municipais de Saúde, sete Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Itatiaia,
Piraí, Porto Real, Resende, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS
de Barra Mansa, Pinheiral, Quatis, Rio Claro e Rio das Flores. Sra. Sonia inicia com as boas vindas a
todos, e passou a palavra para o Secretário Municipal de Porto Real, Sr. Renato Antonio Ibrahim, o qual
deu as boas vindas e agradeceu a presença dos gestores e técnicos presentes enfatizando o momento de
dificuldades pelos quais todos estão passando. Sra. Sonia passou a palavra para a representante do nível
central da SES, Sra. Rosemary que cumprimentando a todos iniciou a plenária dando a palavra para a
Sra. Sonia que deu início a pauta do dia. A mesma solicita a plenária autorização para inserção na pauta
do remanejamento de teto financeiro de Barra do Piraí e informe sobre o laboratório de exames
citopatológicos do município de Valença, o que todos concordaram. I – APRESENTAÇÃO: 1 –
Situação Epidemiológica da Dengue – Sra. Sonia apresentou a situação da Dengue na região do Médio
Paraíba dando ênfase sobre a situação preocupante em que se encontra a região. Foi questionado pelo
Secretário de Saúde de Itatiaia que os números apesar de altos ainda estão aquém da situação vigente e
que os números são maiores o que foi corroborado por todos, mas a Sra. Sonia informou que devido a
dificuldade de inserção das notificações no sistema alguns municípios não mostram sua situação em
tempo real. Informa que os dados são da semana de um a dezessete, neste momento a Sra. Rosemary
confirma que o acompanhamento destes dados é muito importante visto que contribuem em tempo real
no monitoramento e nas reuniões do GT VS Estadual. A seguir fala da problemática dos carros UBV,
que o Estado está ciente da demanda, inclusive citou o município de Barra do Piraí, bem como de Porto
Real que está com uma incidência altíssima. Pede aos gestores que reflitam sobre a situação que se
instalou na região, citando como exemplo o município de Porto Real que apesar da realização dos cinco
ciclos de visita aos imóveis e uma cobertura de oitenta por cento aproximadamente estão no momento
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numa situação de alerta e que cabe a todos refletirem sobre esta situação de epidemia, e orientou para se
efetuar uma revisão nos manejos, pois a região por apresentar um resultado tão bom não deveria estar
nesta situação. E, ainda que todos verifiquem como está a prevenção, para então entendermos e
verificarmos o que está ocasionando esta epidemia. Sra. Conceição, Secretária de Piraí, relatou que os
anos de 2013 e 2014 não foram bons, houve troca de agentes, e ainda que a ação do falar e educar a
população não está surtindo efeito. Relatou que quando se tem óbito é que todos se alertam. Sra.
Rosemary reforçou que há de ser feito uma análise, pois a visita oportuniza o controle e prevenção, mas
o resultado não está positivo, e sugeriu que se verificasse quem está coordenando porque algo está
acontecendo. Sr. Daniel, Secretário de Resende relatou também que vem vivenciando esta situação no
município com muito receio, acredita que tenha acontecido uma mudança de hábito do mosquito, pois o
índice de infestação não está localizado somente nos bairros de baixo poder econômico, mas também
nos de melhor poder econômico, cuja população teoricamente tem maior acesso à educação e
informação. Citou que foi realizado um trabalho no bairro Cidade da Alegria em dois dias, mas que não
conseguiram entrar em trinta por cento das casas, por isso está estudando uma forma diferente de efetuar
as visitas aos imóveis. Enfatizou ainda que quando acontece a abordagem ao cidadão ele acha que a
responsabilidade cabe apenas ao poder público. Neste momento, Sra. Rosemary citou que na região
Noroeste questionaram quanto ao produto em uso, e que alegam que o antigo resolvia e esse eles tem
dúvida, sendo o assunto abordado incessantemente no GT Estadual. Sr. Daniel Brito concordou com a
observação e informou que o município sofreu uma intervenção do Ministério da Saúde com carro de
som e telemarketing, e quando ele abordou o Estado ninguém sabia, falou com Sra. Sônia Brito do
Ministério da Saúde que também não sabia sobre a intervenção. Somente no dia seguinte, o Sr. Giovani
também do Ministério da Saúde, passou a informação que era uma ação da Assessoria de Comunicação
do Ministério da Saúde alegando que vários carros foram alugados e alguns municípios foram eleitos
para esta ação. No entanto, Sr. Daniel Brito, alega que esta atividade trouxe bastante desconforto ao
município, pois foi descoordenada das ações implementadas no município, e até porque estava tendo um
apoio importante da Secretaria Estadual de Saúde. O Secretário de Itatiaia, relatou algumas situações
adversas e que mosquito é mosquito, que tem seus hábitos e se faz necessário algumas atitudes
individuais de proteção. O Secretário de Porto Real informou sobre as ações que estão acontecendo no
município. Sr. Daniel Brito disse ainda que o papel do gestor neste momento é fundamental. Sra. Sonia
relatou sobre as reuniões da sala de situação, e que a todo o momento o objetivo é tentar mudar esse
comportamento. Sra. Rosemary encerrou dizendo que os óbitos na região são significativos, mas que do
ponto de vista epidemiológico não altera muito, mas que é importante sempre ter o dado em mãos para
os órgãos fiscalizadores para possíveis contra argumentações. 2 – Resultado preliminar das Oficinas
com os ACS – Sra. Sonia solicitou ao Sr. Francisco representante do NDVS para apresentar o resultado
da oficina dos ACS. Ele se apresentou e relatou que após várias abordagens na Sala de Situação chegouse a capacitação dos ACS. Enfatiza que o trabalho é constante, e missão dos técnicos envolvidos, mas
que se faz necessário identificar o melhor caminho. Explicou em slides a metodologia desenvolvida,
como os ACS se colocaram com relação à situação da dengue, inclusive com relatos de algumas
situações do próprio município e apresentou por município a avaliação dos ACS e de como eles se
sentiram valorizados. Sra. Sonia enfatizou que foi descrito minuciosamente as competências dos ACS e
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de sua importância enquanto profissional que mantém vínculo muito próximo com a população, e a
possibilidade de desenvolver trabalho articulado ao ACE. Sra. Conceição explica a ausência do
município de Piraí nesta capacitação. 3 – Tabela da produção do E-SUS e planilha SISAB –
Informou que os dados apresentados nos slides são provenientes da reunião do GT de Atenção Básica e
a data de trinta de junho de dois mil e quinze como prazo de envio dos dados epossível suspensão dos
repasses caso os municípios não atualizem as informações. II - PACTUAÇÃO: 1 – Aprovação da Ata
da 3ª Reunião Ordinária CIR/MP 2015 - Sra. Sonia solicitou a aprovação da ata da reunião ordinária
de número três de dois mil e quinze, informando que essa foi apreciada na câmara técnica da CIR, e não
sendo solicitada nenhuma alteração, a mesma foi aprovada pela plenária. 2 – Grade de referência da
Rede de Urgência e Emergência consolidada - Sra. Sonia informou foi realizada uma atualização da
grade no GC RUE e que será apresentada pelo Sr. Aledson, coordenador do SAMU-MP, considerando a
ausência do coordenador do grupo. Sr. Aledson, começou relatando que é necessário a elaboração da
grade vista a importância das informações para as portas de entrada das unidades, e que todos devem ter
em mente que a porta de entrada principal é a Atenção Básica, e que a todo o momento é interessante
deixar a população ciente, bem como os funcionários das unidades, pois eles verificam que as pessoas
ainda ficam surpresas quando o encaminhamento é para lá. Corrobora a importância dos gestores neste
processo. Falou do despreparo dos profissionais da ponta no atendimento a dengue e que muitas vezes
falta conhecimento do protocolo de exames de apoio, muitos ainda focados em avaliar somente as
plaquetas, o desconhecimento sobre o uso de medicamentos e fluxo de atendimento, cujas orientações
devem estar próximos ao profissional . Alertou que o profissional ainda não se vinculou a gestão e por
muitas vezes não está comprometido. Efetuou um relato sobre como chamar o socorro seja pelo 192 e
193 e pela frota sanitária do município. E que pela sua experiência o correto é que os municípios se
ajudem e com certeza o resultado será muito positivo. Sr. Daniel Brito relatou o testemunho da
regulação de uma criança, e o socorro da mesma em tempo hábil, pois as duas frentes juntas trabalhando
surtiu um efeito muito positivo. III - INFORMES: 1. Solicitação de remanejamento de teto da PPI
do município de Resende – Sra. Sonia apresentou o ofício do município de Resende solicitando o
remanejamento para seu próprio teto e a planilha com a descrição de alguns procedimentos tendo como
novo executor o município de Resende. Sra. Marta, Secretária de Volta Redonda alertou a todos sobre os
remanejamentos, dando ênfase ao desenho da rede, pois quem está sustentando a rede é a PPI, falando
basicamente da porta de entrada que é a rede de urgência e emergência. Várias falas aconteceram e
alguns municípios se colocaram com relação aos atendimentos. Sra. Rosemary informou que a SAECA
faz um estudo do desenho das redes, além de olhar a produção. Sra. Conceição falou sobre a Portaria
Hum mil cento e um e sua revisão, bem como dos sistemas SIA, SIHD que não estão dando conta da
situação atual que vivemos, e que de repente era interessante começar a pensar nos fundos
descentralizados. O representante do município de Valença, Sr. Guilherme relatou que o TCE está
questionando a utilização da PPI, como por exemplo, da ressonância magnética se você tem em
determinado município porque está comprando e não está usando lá. Sr. Sérgio, Secretário de Valença
sugeriu que se fizesse através do COSEMS um estudo sobre a elaboração dos protocolos e uma
justificativa legal sobre esta situação. Sra. Conceição informou que a competência dos entes está na
esfera estadual e federal, e que deveria ter uma celeridade maior, e ainda o COSEMS como instituição
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não tem como acompanhar. Relatou ainda que eles estão lidando com inúmeras dificuldades, montaram
uma equipe técnica para averiguar os dados técnicos, mas que está verificando que não os tem e que eles
não vão dar conta. O Secretário de Itatiaia, Sr. Lima, falou que a regulação é um setor que deverá ter um
conhecimento profundo, pois ao levantar estes dados, verificamos muitos problemas que permeiam
todos os gestores, pois a todo o momento tem que responder aos órgãos fiscalizadores, MP e
promotorias. E que não devemos resolver os problemas individualmente e que seria melhor em conjunto.
É um desafio, e sugere que entre como pauta do COSEMS. O Secretário de Barra do Piraí, Sr. Norival,
pediu que estimulassem as regionais para não ficarmos isolados. Sra. Conceição ainda informou que a
competência é do MS e do Estado e sugere a revisão dos sistemas, como por exemplo inserir dados de
serviços que não constam nas tabelas do SUS e que não são faturados, e que a questão de financiamento
é séria. Sr. Edmilson exemplificou a fila do HTO, o problema de regulação lá é muito sério. E, para
complementar ainda informou que pela matriz de planejamento regional os setores de controle e
avaliação ainda são muito incipientes e com isso os municípios estão muitas vezes sem informação.
Sugeriu levarmos para o GC Redes a fim de fortificarmos esta demanda. 2. Solicitação de
Remanejamento de teto da PPI do município de Barra do Piraí - Sra. Sonia apresentou o ofício do
município de Barra do Piraí solicitando o remanejamento para seu próprio teto e uma planilha com a
descrição dos procedimentos com os novos executores 3. Solicitação de pesquisa monográfica da
Universidade de Barra Mansa - Sra. Sonia apresentou o ofício da Universidade sobre o trabalho de
monografia onde aborda a visão dos gestores municipais acerca da funcionalidade da Rede Brasilcord o
que foi aceito por todos e que nas próximas plenárias terão a presença de duas estudantes para a
realização da pesquisa. 4. Solicitação de repasse aos municípios de informações sobre a tabela
atualizada do REQUALIFICA - Sra. Marcela, apoiadora do COSEMS explicou a situação dos
municípios neste financiamento, ficou de enviar uma planilha do SISMOB sobre a prorrogação das
propostas, e que foi pautado na CIB uma prorrogação até dezembro de dois mil e quinze, pautado na
CIT. 5. Cronograma de Pactuação das Diretrizes, Objetivos, Indicadores e Metas para 2015 – Foi
apresentado o cronograma da pactuação, já apresentado e deliberado em CIB. 6. Grupo Condutor da
Rede Cegonha – Sra. Sonia informou que foi solicitado pelo grupo a presença da Sra. Rita na próxima
reunião para dirimir dúvidas sobre o SISPRENATAL, bem como foi efetuada uma avaliação do Curso
de Classificação de risco da Rede Cegonha o qual foi muito positiva. 7. Grupo Condutor das Redes –
Sra. Sonia informou que o grupo se reuniu com representantes do Programa Saúde na Escola e que foi
muito positivo visto a presença do município de Resende que relatou a sua experiência, ficou definido
que no próximo encontro os municípios de Resende e Volta Redonda apresentarão uma proposta para o
seminário. 8. Grupo Condutor da RAPS – Sra. Sonia reforçou junto aos gestores a presença dos
representantes regionais no GCERAPS Estadual bem como o Forum de Atenção à Crise que acontecerá
no dia vinte e dois de maio no município de Barra Mansa. 9. Grupo de Trabalho de Planejamento –
Sra. Sonia informou que a consolidação da Matriz de Planejamento praticamente está realizada faltando
somente um município, também sinalizou a solicitação do grupo em efetuarmos uma análise no
TABNET na execução dos relatórios da PPI o que foi aprovado por todos. 10. Grupo de Trabalho da
Atenção Básica – Sra. Sonia relatou que a reunião teve um enfoque na produção do E-SUS e na
confecção dos protocolos de linhas de cuidado de hipertensão e diabetes. 11. Grupo de Trabalho da
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Vigilância em Saúde – Sra. Sonia relatou sobre a discussão dos indicadores da Vigilância em Saúde na
UNIFOA Tangerinal, bem como a consolidação de agenda para reunião com os CERESTs. 12. Sala de
Situação da Dengue (06, 08 e 16/04) – Sra. Sonia relatou da importância das salas neste momento de
epidemia na região do Médio Paraíba, e frisou sobre as ações que vem ocorrendo nos municípios e sobre
os estudos na região para a Oficina das Associações de Moradores. 13. CIES Executiva – Sra. Sonia
relatou a trajetória de construção da Oficina da EP, bem como a realização da Oficina, que teve uma
adesão de todos os municípios e de áreas estratégicas. Sra, Marta solicitou a palavra para informar sobre
a elaboração e lançamento do livro da história da EP na região, possivelmente no mês de junho.14.
Informe CIB – Sra. Sonia informou que a reunião da CIB aconteceu no dia nove de abril de dois mil e
quinze na SES/RJ. Os assuntos abordados que fazem parte da região do Médio Paraíba, e que destacou
são: I. Apresentação – 1. Unidades Móveis da SES. 2. Leitos crônicos. 3.Panorama dos CEOs
credenciados e não implantados no Estado do Rio de Janeiro II. Pactuação: - Credenciamento –
Extensão de credenciamento de 4 leitos de UTI Tipo II no Hospital Escola Luiz Gioseffi Januzzi no
município de Valença. – Credenciamento do serviço hospital-dia, procedimentos cirúrgicos,
diagnósticos ou terapêuticos no Hospital Estadual Transplante, Câncer e cirurgia infantil no município
do Rio de Janeiro. - Teto Financeiro – TRS competência de abril de dois mil e quatorze, - Ratificação
de ordem de serviço de construção de Unidade Básica de saúde referente proposta do município de
Volta Redonda, - Ratificação de ordem de serviço da obra de ampliação de Unidade Básica de Saúde do
município de Volta Redonda, - ampliação de uma ESB modalidade II do município de Quatis,
aprovação da ata da 2ª reunião ordinária da CIB-RJ. Como informes gerais Sra. Sonia abordou a
situação dos imunológicos que está na pasta dos municípios, Plano de enfrentamento da estiagem e seca
e ofícios de emendas parlamentares do município de Volta Redonda. Sra. Sonia solicitou a ratificação na
ata da 3ª plenária do GE RUE visto ter verificado não existir a Deliberação do GC da RUE, explicou que
será necessário elaborar a Deliberação do GC RUE e o componente GE RUE. A seguir, o Sr. Guilherme
explicou sobre a situação do laboratório de exames citopatológicos do município de Valença, e que os
municípios que quiserem retornar que o façam solicitando o remanejamento. A seguir Sra. Sonia fez um
relato dos instrumentos que os municípios estão devendo enviar a CIR. Sra. Marta pediu a palavra para
informar que o serviço de cabeça e pescoço não terá mais no município visto que a demanda maior foi
de radioterapia e quimioterapia e que pela falta de demanda o prestador desmobilizou a equipe, pois não
tem dinheiro para recursos humanos. Sr. Sérgio informou que o serviço de Barra Mansa será inaugurado
na Santa Casa a partir do mês de junho. Sra. Sonia solicitou o encerramento da reunião pelo secretário
de Porto Real. Sr. Renato agradeceu a presença de todos, e faz o convite para o almoço. A reunião foi
encerrada às treze horas e trinta minutos. Nada mais a tratar, Sonia Machado deu por encerrados os
trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia vinte e um de
maio de dois mil e quinze, às nove horas, no município de Quatis, com pauta e local a serem informados
posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a
presente ata. Porto Real, trinta de abril de dois mil e quinze.
____________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR
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___________________________________
Sônia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
Norival Garcia da Silva Júnior
SMS de Barra do Piraí

___________________________________
João Ferreira de Lima
SMS de Itatiaia

___________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

__________________________________
Renato Antonio Ibrahim
SMS de Porto Real

____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença

____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

_____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES
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