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Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze, às dez horas e quarenta minutos, foi
realizada no município de Valença, no Restaurante La Rossi, Rua Mário Castilho nº 55 - Centro,
Valença, a nona 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 – Sras.
Sonia Machado e Giane Gioia, Secretaria Executiva da CIR-MP; Sra. Rosemary Mendes Rocha,
Representante Titular do Nível Central; Sra. Monica Clemente Machado, Suplente da representante do
Nível Central; Dra. Thaisa Guerreiro de Souza e Samantha Monteiro de Oliveira - Defensoras Públicas
GE/RJ, Sra. Ana Raquel B. Gama, Superintendente da Regulação da SES/RJ e Márcio Castelloes da
SES/RJ, Srs. Maria Aparecida de Assis e Márcio Arruda da CREG-MP, Sra. Arcilez Gregório da Silva técnica do NDVS-MP/SVS; Sr. Rodrigo Lages Dias, representante da CT/CIB, Sra. Marcela de Souza
Caldas do COSEMS/RJ e Sr. Semilton Alves dos Santos, do Fórum Regional dos Conselhos da região
do Médio Paraíba; Secretarias Municipais de Saúde - SMS Interino de Barra do Piraí, Sr. José
Augusto Prudente Quintela; SMS de Barra Mansa, Sr. Luiz Antônio Almeida Viana, SMS de Piraí, Sra.
Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Rio Claro, Sra. Stella Reis Machado, SMS de Rio das
Flores, Sr. Antônio Rodrigues Grijó; 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 Tatiana Campos de Paula de Barra do Piraí; Sras. Ana Lúcia Naves
Alves, Subsecretária e Simone de L. Tisse Gomes, técnica de Barra Mansa; Sra. Albanea Baylão
Trevisan de Piraí; Sra. Beatriz Xavier de Rio Claro, Sra. Laisa Machado de Rio das Flores, Srs.
Leonardo Magalhães, Guilherme Vasconcellos Amaral, Marcus Vinícius e Rafael Vasconcellos de
Freitas de Valença e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva de Volta Redonda. Resumo dos Presentes: A
Plenária contou com a presença da representação da SES, COSEMS, Conselho Regional e de sete
Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Barra Mansa, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta
Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Itatiaia, SMS de Pinheiral, SMS de
Porto Real, SMS de Quatis, e SMS de Resende. Sra. Sonia iniciou a plenária dando as boas vindas a
todos, justificando a ausência da Sra. Rosemary o qual autorizou o início visto estar atrasada por
causa de um engarrafamento. Solicitou ao Dr. Sérgio, gestor da SMS de Valença, que
cumprimentando a todos discursou que a região é a que mais evolui, é uma região resolvida e
articulada e que nossa CT e CIR são classe ouro, que todos trabalham para uma saúde de qualidade.
Em seguida Sra. Sonia apresentou as Defensoras Públicas, Dra. Thaisa e Samantha e solicitou que os
gestores presentes que se apresentassem. Sra. Sonia deu por aberta a plenária, dando início aos
trabalhos. I. Apresentação: 1 - Apresentação Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro –
Redução da Judicialização e fomento ao planejamento da região – DEFENSORIA PÚBLICA/RJ –
Sra. Sonia solicitou a presença e apresentou as defensoras públicas, Dras Thaisa e Dra. Samantha a
fim de que conduzissem a apresentação e discussões sobre os processos de judicialização nos
municípios. Dra. Thaisa explicou como se deu esta aproximação do judiciário com os municípios, uma
construção de aproximadamente três anos onde foi sendo construído um diálogo e aproximação com
as questões relacionadas ao SUS, chegando a conclusão que muitos dos casos poderiam ser evitados
com informações dos entes federativos, sejam eles a nível federal, estadual e ou municipal. Com
relação ao estado do Rio de Janeiro após os estudos foi verificado um déficit geral, neste momento
houve então a necessidade de sair do espaço da Defensoria e conhecer os órgãos de regulação, os
setores que demandam as ofertas dos procedimentos e dos serviços, citou os leitos de UTI e falou que
se houvesse um trabalho maior na porta de entrada, sejam com os serviços, protocolos e
medicamentos, acredita que teremos uma melhora na disponibilidade de leitos, e concluiu que com
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isso houve um conhecimento maior e um entendimento sobre todo o processo. Informou que após esta
análise e após várias explanações com os gestores e com a Secretaria Estadual de Saúde resolveram
fazer uma parceria com o Estado do Rio de Janeiro a fim de que fossem o piloto nesta nova
construção de atendimento as demandas judiciais. Dra. Thaisa complementou que todo este processo
foi desencadeado após uma experiência com paciente de Vassouras e entender o fluxo de
atendimento e relatou que se apaixonou por todo esse processo. Em seguida apresentou a Dra.
Samantha, a parceria da dupla em entender também o processo, Dra. Samantha complementou que
elas já foram a reuniões nas regiões Norte e Noroeste, e vê que todos e elas estão abertos em ouvir
as dificuldades e construir uma parceria. Em seguida explicou como se dará todo o processo,
perguntou se algum dos presentes conhece como funciona o processo de judicialização, neste
momento o Secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Luis Antonio relatou que está no momento
acompanhando de perto todas as solicitações, pois depois que a solicitação de serviço está na mão do
paciente fica difícil reverter, e ainda complementou que chega a ir ao médico que solicitou a fim de que
ele explique o porquê daquela solicitação, pois faz um comparativo o pedido é um namoro, e tem que
casar rápido, e quando chega neste estágio não tem mais jeito. Dra. Samantha então relatou todo o
processo de construção, explicou que desde dois mil e oito, com uma série de informações nas mãos
eles tentavam entender, atender e direcionar o solicitante, só que era informal. Mas, com o
crescimento da demanda e o acesso cada vez mais difícil, houve então a necessidade de uma
aproximação entre a Procuradoria Estadual, Defensoria Pública e a Secretaria Estadual de Saúde.
Surgiu então a ideia, conhecer a demanda, formar uma equipe técnica, resolver os problemas de
comunicação e definir como se daria as guias de encaminhamento. Com isso verificou-se que sem
isso geramos um atendimento inadequado, e falou que isso não podia acontecer já que temos um
Convênio tripartite: Justiça, Defensoria Estadual e a Secretaria de Estado de Saúde. Continuou
relatando todo o processo, verificar e identificar a rede de Média e Alta complexidade, o serviço do
SUS próprios ou conveniados, e de como todo este processo se dá nas Centrais de Regulação. Citou
a Dra. Ana Raquel, Superintende da Regulação Estadual onde a Defensoria está a todo o momento
pedindo informações e até mesmo questiona como os profissionais estão regulando estas demandas.
Dra. Thaisa relatou que esta parceria está muito boa e que tem respostas em tempo hábil para as
demandas. Dra. Samantha sugeriu que seria interessante que o município tivesse um agente
administrativo que fosse o recebedor destas demandas a fim de que elas tenham um caminho mais
ágil e direcionado, pois explica que muitas das vezes os processos se perdem dentro dos municípios
pela ausência de informações que os profissionais não têm na condução destas solicitações. Sra.
Marta, Secretária de Saúde de Volta Redonda citou a experiência do município, mas frisou que tem
muitas dificuldades com a judicialização, pois às vezes não se tem o procedimento dentro do
município, não tem como demandar nas referências e muitas das vezes ele é muito caro e não tem
financeiro. Dra. Thaisa solicitou a Sra. Sonia que repasse os contatos delas aos gestores a fim de
ajuda-los nestas demandas. Sr. Luis Antonio, Secretário de Barra Mansa relatou que por muitas das
vezes verifica pedidos oriundos de planos de saúde, e vê os munícipes migrando para o SUS, e que
muitas das vezes o município não tem a oferta e vai para a justiça e o juiz bate o martelo, o município
está com muita demanda destes processos. Pediu ainda que as defensoras e a justiça se sensibilizem
com estas solicitações, pois tem material muito caro sendo solicitado e que verifiquem como todo o
processo se deu e assim solicitar o cumprimento. Relatou que está há três meses como Secretário de
Saúde, e juntamente com o Secretário de Valença vem tentando junto com a promotoria, através de
reuniões, resolver questões mais complexas e verifica que essa união tem caminhado e tem ajudado
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muitas nas intercorrências. Dra. Thaisa novamente cita Dra. Ana Raquel, que chegou neste momento
na plenária e diz que a parceria tem sido muito acertada, corroborado pela Dra. Ana Raquel que
explica a implantação de uma central única a REUNI, e que neste mês aconteceram inclusões de mais
procedimentos, como por exemplo, as consultas e procedimentos de primeira vez da oncologia, e
acredita que a central vai acelerar estes atendimentos. Falou também que a Secretaria Estadual de
Saúde está à disposição para quaisquer informações, para os municípios e para a Defensoria. Neste
momento a Sra. Rosemary, representante titular do Nível Central chegou à plenária e a Sra. Sonia
apresentou as defensoras e ela justifica o atraso por problemas no trânsito ocorridos na saída do Rio
de Janeiro. Dras. Thaisa e Samantha agradeceram a disponibilidade da CIR e dos gestores em
recebe-las e frisou que estão a disposição e que está sendo distribuído ofícios que deverão ser
respondidos e encaminhados pois complementará as informações a fim de que se construa uma
parceria mais efetiva entre todos, despediram-se e pediram licença pois iriam se ausentar. Sra. Sonia
agradeceu a presença e solicitou a Sra. Rosemary que continuasse a plenária. Sra. Rosemary
cumprimentou a todos e deu andamento na pauta. 2 - Grupo Técnico de Alimentação e Nutrição –
GTAN SES/RJ – Foi solicitado a retirada da plenária, justificou que realmente está difícil a presença da
Área Técnica mas que vai verificar quem é a representante municipal na região para que venha
apresentar o assunto. 3 - Atualização comparativa dos dados da dengue através do levantamento
do 3º LIRAa – NDVS-MP – Foi apresentado pela técnica do NDVS, Sra. Arcilez que demonstrou um
comparativo no mesmo período do LIRAa entre os anos de 2014 e 2015, enfatizando a
responsabilidade dos gestores nas ações dentro dos municípios, pois é o momento de rever os planos
pois quando chegar o pico da demanda da Dengue todos estarão organizados. Tanto a Sra.
Rosemary, como Sra. Sonia explanaram que houve uma pequena melhoria, mas que tem que
continuar se organizando. Sr. Luis Antonio, Secretário de Barra Mansa, relatou que tem participado
das reuniões nas Associações de Moradores e que tem constantemente verificado como estão as
ações dentro do município. 4 - Apresentação dos desdobramentos da Oficina com as
Associações de Moradores sobre Dengue – NDVS-MP – Retirado de Pauta por solicitação da
técnica, Sra. Arcilez, visto a ausência de informações por parte de alguns municípios. II. Pactuação: 1
- Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2015 - Foi informado que a ata da reunião
ordinária de número oito do ano de dois mil e quinze foi apreciada na câmara técnica da CIR e enviada
aos gestores, e não sendo solicitada nenhuma alteração, Sra. Rosemary solicita a aprovação sendo a
mesma aprovada pela plenária. 2 - Protocolo Regional de Diabetes – SAB/SES/RJ e GT Atenção
Básica – Foi apresentado pela Sra. Albanea, técnica do município de Piraí, representante do Grupo de
Trabalho da Atenção Básica, justificou a ausência da representante da Área Técnica da SES, Sra.
Aline, por isso ela e a coordenadora do município de Rio Claro, Sra. Beatriz, estão na plenária a fim de
apresentar o trabalho da construção do Protocolo bem como solicitar sua pactuação. Explicou que a
construção do protocolo aconteceu visto a solicitação do Grupo de Trabalho por ser uma demanda
regional, mostrou uma regulamentação oficial (Portaria) do município de Piraí, como exemplo, pois
todos verificaram que é uma ação muito importante para fortalecer a sua utilização. Apresentou as
propostas do protocolo, citou o fortalecimento do Pré-Natal, de não se ter a descontinuidade do
processo de trabalho bem como os seus avanços, a classificação de risco, grupos educativos e, ainda
enfatizou que o Protocolo não pode estar somente no papel, mas que seja um instrumento efetivo, pois
assim estaremos avançando em todo o processo de trabalho. Sra. Marta complementou que seria
interessante resgatar os profissionais que fizeram as capacitações de Pé Diabético e Terapia
Comunitária, pois com certeza iriam ajudar neste processo, Sra. Sonia informou que sairá como
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encaminhamento e que faremos a solicitação de informações junto aos municípios. Sra. Ana Raquel
falou do fluxo dos protocolos e sua importância na regulação e explicou de como se dá a referência
nas redes, citando os atendimentos secundários e terciários. Foi solicitado então que fosse
encaminhado para o GT Atenção Básica para que se estude como se dará este processo e que seja
apresentado numa plenária. 3 - Capacitação em Pré-Natal de Risco Habitual para Médicos e
Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família – SAB e CGESG/SES-RJ e COSEMS - Sra. Rosemary
solicitou a Sra. Marcela do COSEMS que fizesse a apresentação, apresentou o quadro de vagas, o
responsável nos municípios e o compromisso dos gestores na liberação dos profissionais. Sra. Rosa,
técnica do município de Volta Redonda, relatou que esteve numa reunião do GC Estadual da Rede
Cegonha no dia quatorze de setembro e que relataram a dificuldade nas inscrições dos tutores. Sra.
Ana Raquel complementou também da dificuldade, pois poderá criar dificuldades de montar as
referências, por causa do deslocamento, mas todos concordaram que na região do Médio Paraíba isto
não vai ocorrer. 4 - Implantação da base descentralizada do SAMU no Distrito de Santa Isabel –
Valença – Sra. Rosemary solicitou ao Sr. Sérgio, Secretário de Saúde de Valença que efetuasse a
apresentação, Sra. Sonia enfatizou que tal solicitação se deu visto ter passado como informe na CIR e
que houve a solicitação da pactuação, Sr. Sérgio relatou o porque da base no Distrito de Santa Isabel
o que foi corroborado pelo coordenador do GC RUE, Sr. Rodrigo. Sra. Monica, representante suplente
do Nível Central da SES solicitou informação sobre a base, Sr. Sérgio informou que é uma base com
ambulância. 5 - Atualização do projeto do Serviço Hospitalar de referência dos leitos para
atendimento a pessoas com sofrimento ou transtorno mental incluindo aquelas com
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas – Valença – Sr. Sérgio
apresentou o projeto e relatou que é uma atualização do serviço justificando que os leitos são gerais.
6. Solicitação de alteração de data na agenda anual 2015 das reuniões de CT e CIR – SE/CIR-MP
– Foi apresentado pela Sonia a alteração de data e local da CIR nos próximos meses visto a
solicitação da gestora do município de Volta Redonda por conta do lançamento do livro da região que
se dará no mês de dezembro. Ficou a reunião do mês de outubro para a data de trinta de outubro no
município de Barra do Piraí, a plenária do mês de novembro ficou no município de Barra Mansa sem
alteração de data e em dezembro no município de Volta Redonda. Sra. Ana Raquel solicitou a plenária
para efetuar alguns esclarecimentos. Falou da construção das regionais nas regiões e agradeceu a
todos no empenho deste processo. Citou a importância da Regionalização e citou que na Conferência
Estadual terá uma explanação sobre o assunto. Esclareceu a presença dos órgãos fiscalizadores nos
municípios e relatou que todos estão recebendo os auditores e relatou que também a Central de
Regulação estadual foi questionada, na última fiscalização solicitou os pontos dos médicos. Sr.
Rodrigo corroborou com a informação citando que a técnica do município de Rio Claro esteve
recentemente numa capacitação do TCE e que eles informaram que os municípios terão seis meses
para se adequarem bem como os seus complexos reguladores, sugere uma abertura de discussão
entre os gestores, pois temos que entender todo este processo. E, ainda complementou que devemos
rever e avaliar nossas linhas de cuidado, verificar o desenho dos leitos complementares, a região é
muito organizada, então perguntou por que o TCE questiona tanto, porque quando vemos uma
apresentação deles a região do Médio Paraíba é citada em todas as suas apresentações. Sra. Ana
Raquel relatou também a proposta da SES na cogestão das Centrais de Regulação, pois acredita que
diante do cenário atual pelo qual estamos passando é um modelo loco-regional mais fortalecido,
apresentou uma proposta para o município de Volta Redonda e que inicia hoje aqui a regulação da
ONCOLOGIA - RADICLIN e pede que seja pauta de pactuação e não como informe, o que foi aceito
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por todos. Neste momento, o Prefeito do município de Valença, pediu uma fala, agradeceu a presença
de todos e falou da situação financeira complicada das Prefeituras. Disse que é médico, fala dos
recursos concentrados no governo federal, dificuldade que os prefeitos e os secretários enfrentam, da
judicialização, falou do juiz em início de carreira que tem dificuldade de analisar os processos. Solicitou
que todos falem das dificuldades, citou os prefeitos de Rio das Flores e Barra Mansa que também
estão com problemas. Relatou que está muito difícil financiar a saúde, medicamentos. Agradece o
apoio de todos que estão na plenária, falou da importância desses encontros, pois acredita no nosso
país, ele é rico, mas que não devemos deixar de pressionar. Sra. Rosemary agradeceu a presença do
prefeito e passa a palavra para Ana Raquel, que solicitou que os municípios não percam as vagas
disponibilizadas e que se os municípios precisam de treinamento a Central Estadual está à disposição,
Sra. Marta complementou que esse momento deverá ser aproveitado e que a região deve acompanhar
todo o processo da oncologia, pois estamos lidando com prestadores. III. Informes: 1. Regulação da
oferta da Radioterapia da RADICLIN passará a ser regulada exclusivamente pela CREG Médio
Paraíba - Foi apresentado pela Superintendente da Regulação da SES, Sra. Ana Raquel, o qual
informou aos municípios que a regulação da oferta de radioterapia da RADICLIN, prestador localizado
em Volta Redonda passará a ser regulada exclusivamente pela CREG Médio Paraíba conforme
acordado entre a SMS de Volta Redonda e a Superintendência de Regulação da SES pelo Sistema
Estadual de Regulação. Diante da apresentação foi decidido pela plenária a pactuação do Item. 2 Relato do TFD sobre atendimento na referência de Oftalmologia da Clínica Central em Nova
Iguaçu – Resende - Sra. Sonia informou que houve esta solicitação do município de Resende que
apesar de sua ausência solicitou a Sra. Rosemary a apresentação vista a importância do assunto. Sra.
Sonia apresentou a denúncia aos gestores lendo o relato do município e do documento enviado pelo
paciente a setor de ouvidoria. Sra. Ana Raquel solicitou que todos façam uma revisão desta referência
e informou que o Sr. Alexandre Modesto, representante da oftalmologia da SES está efetuando uma
revisão. Sra. Mônica enfatizou a importância na busca por novos parceiros na região do Médio Paraíba
a fim de que se faça uma revisão na rede, estimular novos credenciamentos e identificar novos
prestadores. Sra. Simone, técnica do município de Barra Mansa, relatou que agendou uma reunião
com o Sr. Alexandre, mas outra pessoa que os atendeu e foram orientados a fazer um ofício relatando
as ocorrências e enviar para a SAECA, Ana Raquel-Superintendente da Central de Regulação da SES
e para o Sr. Alexandre Modesto, mas não obteve resposta até o momento. Sra. Rosemary então
orientou que como encaminhamento fique a identificação de novo prestador. Complementando as
discussões Sr. Rodrigo comentou que o município de Barra Mansa ia credenciar um prestador o que
não ocorreu. Sr. Luis Antonio relatou que há dois meses vem tentando negociar com um prestador a
ideia de prestar os serviços, mas ainda não ocorreu, citou que hoje o maior problema está nos
procedimentos de retina, piterígeo e yag laser. Sra. Ana Raquel solicitou que se verificasse os polos do
Hospitais dos Servidores e Pedro Ernesto. Sr. Edmilson, coordenador do GT de Planejamento
informou que o grupo está realizando estudos da PPI por blocos e que irá sugerir com urgência o
estudo deste. Sra. Conceição, Secretária de Piraí relatou que quando foi efetuada as pactuações o
Hospital Santa Beatriz de Niterói que era a referência não aceitou e a Alta Complexidade não tem na
região, informou ainda que o serviço está parando porque não tem dinheiro, nem na esfera estadual,
nem na federal. Relatou que não temos um protocolo fechado, haja vista que hoje ela compra uma
injeção, dose única, que custa em média dois mil reais, e o setor privado não tem interesse em efetuar.
Sra. Ana Raquel sugeriu que façamos uma campanha para os dois polos. 3. Proposta de Emenda
Parlamentar – Porto Real – Retirado de pauta visto a ausência do município solicitante, bem como o
5
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envio do ofício ratificado. 4 - Solicitação de apoio na viabilidade de transporte aos representantes
dos conselhos municipais para participação nas reuniões do Fórum Regional de Conselhos
Municipais de Saúde – Fórum Regional de CMS – Sra. Sonia solicitou que o Sr. Semilton do Fórum
Regional dos Conselhos efetuasse a apresentação. Sr. Semilton começou a apresentação
agradecendo a CIR pela oportunidade em apresentar na plenária a situação das reuniões do Fórum,
como também o apoio em todos os eventos. Apresentou a dificuldade que os conselheiros têm em
participar do Fórum, citou os municípios de Rio das Flores, Rio Claro, Porto Real, Barra Mansa, Itatiaia
e Quatis. Apresentou que as reuniões se dão uma vez por mês, no horário de oito às doze horas, e
quem sedia doa um café simples. Informou que no mês de outubro a reunião se dará no município de
Resende e também que o representante do Conselho de Pinheiral agora está como Presidente do
Fórum. Relatou que todos temos que ser parceiros, e que devemos fazer uma política bacana, e ainda
que a região do Médio Paraíba é a única organizada. Sra. Sonia enfatizou da importância dos
Conselhos Municipais na região, relatou de como eles se qualificaram, mas que ainda tem que
continuar e sobre o acompanhamento nas questões da região, exemplo disso é o Hospital Regional,
pois demonstra a parceria e o acompanhamento das ações do SUS. Sra. Marta solicitou a palavra e
pediu Informe CONASEMS e COSEMS falando do cenário político vigente no Brasil e que afeta
diretamente na Saúde gravemente. Na pauta da CIT foi falado sobre a questão orçamentária que é
grave. Em mil novecentos e oitenta e seis passamos por uma situação parecida, mas o que estamos
vivenciando é maior. Relatou que em dois mil e dezesseis deveremos ter um déficit na Média e Alta
Complexidade de aproximadamente cinco bilhões, o que significa que a partir de outubro de dois mil e
dezesseis não teremos financiamento para saldar os compromissos. O CONASS e CONASEMS
entregaram ofício no Congresso questionando esta situação, e ainda informou que toda essa questão
só irá ser revertida no Legislativo ou vamos entrar o novo exercício numa situação complicada e grave.
Lembrou que em primeiro de outubro começa a Conferência Estadual e que devemos sinalizar esta
situação. E completou que devemos pensar nas ações daqui para frente. 5 - Informes Grupos de
Trabalho, Grupos Condutores, CIES e CIB – devido ao adiantado da hora, Sra. Sonia informou que
será enviado aos gestores a apresentação. Ênfase para: GT Atenção Básica - Consolidação final do
Protocolo Regional de Diabetes e sua operacionalização, Discussão do Plano de contingência da
dengue, Seminário do PSE - Consolidação final do Seminário do PSE (Presença da Diretora Regional
de Educação do Médio Paraíba) – Será realizado em vinte e dois de outubro de dois mil e quinze,
Público Alvo: Educação e Saúde, GC RCPD - Apresentação pelo município de Rio Claro do
projeto de RCPD, ajustes do Plano de Ação Regional, proposta de apresentação dos trabalhos
de RCPD nos municípios, GT Vigilância em Saúde - Apresentação do Fluxo regional dos
laboratórios pelo Mário Sérgio do LCNN, apresentação comparativa do LIRAa dois mil quatorze e
dois mil e quinze. Executiva CIES - Consolidação do plano de ação da IIª Oficina de Educação
Permanente; Construção do PAREPS dois mil quinze e dois mil e dezesseis, Pactuação das vagas do
curso de Capacitação do Pré-Natal Risco Habitual, GT Planejamento - Estudo do novo fluxo da PPI,
remanejamento em bloco do Hemorrede pela PPI, GC RAPS - Discussão sobre o Fórum de
atenção à crise a ser realizado no dia quinze de outubro em V. Redonda, atualização do serviço
hospitalar de referência de leitos para Valença, Oficina de Planejamento Vigilância em Saúde Hotel Bela Vista – Volta Redonda, Participantes: setenta e sete pessoas (destaque: oito repres.
planejamento, dez repres. conselho, sendo um estadual e dois repres. CEREST) - Municípios
Presentes: doze. GE RUE - Participação dos representantes da Área Técnica: Lenini, Gisele e Renata,
Encaminhamentos: Municípios deverão enviar atualizações dos leitos de retaguarda e UTI. CIB
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realizada em dez de setembro de dois mil e quinze com as seguintes abordagens: APRESENTAÇÃO:
Triagem Neonatal Auditiva, VER-SUS Edição Inverno dois mil e quinze, Diagnóstico Serviços
auditorias municipais, TRS e Panorama do Programa Bolsa Família. PACTUAÇÃO: Credenciamento e
Habilitação de 6 leitos UTI, Pediátrica tipo II – Inst. Estadual do Cérebro, Remanejamento de recursos:
Pinheiral, Quatis, Rio Claro, Atestado de conclusão de obra – Quatis, Construção de unidade – Volta
Redonda, Ordem de Início Serviço – Piraí e Plano de enfrentamento de Sífilis. INFORMES GERAIS:
Reunião Dirigentes de Vig. Saúde – Tuberculose em oito de outubro, Capacitação médicos e
enfermeiros Pré-natal, Alimentação do sistema de informação A. Básica, Curso de Odontologia de
RCPD, Proposta emenda parlamentar – Porto Real. 6 - Informes Portal Notícias - SES/RJ Secretaria de Estado de Saúde – Publicado em vinte e cinco de agosto, Secretaria Estadual alerta
sobre a baixa procura pela vacina contra HPV, até o momento o Rio de Janeiro imunizou quarenta e
três, vírgula cinco % do público alvo, meninas entre nove e onze anos. Publicado em trinta e um de
agosto de dois mil e quinze, Pólio: RJ prorroga Campanha de Vacinação, cobertura da vacinação no
estado foi de sessenta e oito %, abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, de noventa e
cinco %. Publicado em primeiro de setembro de dois mil e quinze, Possibilidade de aumento nos casos
de dengue e zika por Eduardo Martins - Variação climática pode antecipar a tendência de circulação
das doenças mesmo fora de época e Publicado em três de setembro de dois mil e quinze, Governo do
Rio apresenta projetos em Brasília, ênfase para a Saúde e Segurança que são as prioridades para as
emendas dos deputados. 7 - Informes COSEMS – Foi apresentada as seguintes informações:
a) Décimo segundo Congresso Internacional da Rede Unida. Estão abertas as inscrições para o
Décimo segundo Congresso Internacional da Rede Unida, que acontece de vinte e um a vinte e quatro
de março de dois mil e dezesseis, na Universidade Católica Dom Bosco, em Campo Grande (MS).
Com o tema “Diferença sim, desigualdade não: Pluralidade na invenção da vida”, o evento pretende
iluminar a pluralidade da construção dos processos críticos-reflexivos no agir, no ensinar, no aprender
e no produzir a saúde. Além de se inscrever no Congresso, os interessados podem submeter seus
resumos de pesquisas, trabalhos acadêmicos e relatos de experiência, no site do evento, até quinze
de setembro. A inscrição: www.redeunida.org.br/congresso2016/inscricao/inscricao-congresso, b)
Cartão SUS é lançado em forma digital - Aplicativo para smartphone ou tablet vai facilitar o acesso da
população aos serviços de saúde. O Ministério da Saúde lançou, no último dia vinte e sete de agosto,
o Cartão Nacional de Saúde no formato digital, conhecido como Cartão do SUS. O Cartão SUS Digital
é um aplicativo para smartphone ou tablet que facilitam o acesso da população aos serviços de saúde
no Brasil. c) O COSEMS RJ, através da parceria celebrada com o Laboratório de Pesquisas sobre
Práticas de Integralidade – LAPPIS – da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, lança sua
primeira curta metragem sobre o Projeto Apoiadores Regionais no estado do Rio de Janeiro e d)
Informe nº cinco de dois mil e quinze – Programa de REQUALIFICAÇÃO de UBS: Monitoramento das
obras dois mil e treze e dois mil e quatorze. 8 - Informes Gerais - Foram apresentados os eventos da
região do Médio Paraíba no mês de setembro e outubro de dois mil e quize, bem como as pendências
de envio de planilhas com informações solicitado nos GC, GT e CIES. a) Encontro de Coordenadores
Municipais de Controle de Tabagismo dois mil e quinze: capacitando em gestão e expansão do
programa, a ser realizado em seis de outubro de dois mil e quinze em Botafogo – RJ, b) Reunião com
os coordenadores Vig. Saúde – Enfrentamento Tuberculose/HIV a ser realizada em oito de outubro de
dois mil e quinze no NDVS-MP e c) Seminário do PSE a ser realizado em vinte e dois de outubro de
dois mil quinze no auditório da UFF em Volta Redonda. Ao final foi apresentado um vídeo sobre o
tempo por uma geriatra passado pelo Fórum Regional dos Conselhos na Oficina de Monitoramento e
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Planejamento da Vigilância em Saúde. Sra. Rosemary agradeceu a presença de todos e encerrou a
plenária. Sra. Sonia agradeceu também a todos. A reunião foi encerrada as quatorze horas e cinco
minutos. Nada mais a tratar, Sra. Rosemary deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os
participantes para a próxima reunião, a se realizar no dia trinta de outubro de dois mil e quinze, às
nove horas, no município de Barra do Piraí, com pauta e local a serem informados posteriormente. Eu,
Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Valença,
trinta de setembro de dois mil e quinze.
____________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
José Augusto Prudente Quintela
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
Luiz Antônio Almeida Viana
SMS de Barra Mansa

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

__________________________________
Sra. Stella Reis Machado
SMS de Rio Claro

___________________________________
Antônio Rodrigues Grijó
SMS de Rio das Flores
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____________________________________
Sr. Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença

____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

____________________________________
Mônica Clemente Machado
Representante Suplente do Nível Central

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES
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