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Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte minutos, foi realizada no
município de Volta Redonda, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde – Aterrado, localizado na Rua 566,
nº 31, a terceira 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 Machado – Secretária
Executiva da CIR-MP, Sra. Giane Gioia - Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Izabela Matos
Ribeiro – representante suplente nível central da SES/RJ e Sr. Melquezedec Alves - coordenador da Central
Regional de Regulação do Médio Paraíba da SES/RJ. Representantes da SVS-SES/RJ – Sra. Tânia Mota e
Wagner Medeiros. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra Mansa, Sr. Sergio Gomes da Silva; SMS de
Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Porto
Real, Sr. Cyrano Santos; SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira, SMS de Rio Claro, Maria Augusta
Ferreira Monteiro, Sra. SMS de Rio das Flores, Sr. Marcos André Moura Rocha, SMS de Valença, Sra. Soaria
Furtado da Graça e SMS de Volta Redonda , Sra. Márcia Lygia V. C. Inácio. Compareceram ainda: Sra. Marcela
Caldas, apoiadora da região do Médio Paraíba do COSEMS RJ, Sr. Rafael Bagno Galvão de França,
Subsecretário de Saúde de Volta Redonda. Técnicos (as) Municipais: Sra. Ludmila Melo e Sra. Andrea Cukier de
Barra do Piraí; Sra. Izabela C. Barreto de Barra Mansa; Sra. Rozimeire Cirera Franco e Sr. Luiz Alexandre
Paulino de Itatiaia, Sra. Giane Aparecida Gioia e Sra. Suzanne Balieiro de Porto Real, Sra. Cleonice Ramos de
Quatis; Sra. Daniele Novaes de Rio das Flores; Sr. Guilherme Amaral de Valença; e Sra. Rosa Lages Dias, Sra.
Alessandra Vargas E Sra. Rosely Frossard de Volta Redonda. Convidados: Sr. Ricardo Alexandro, Sra. Mônica
Marques e Sra. Verônica Brandão da Associação Pestalozzi de Barra do Piraí. Resumo dos Presentes: A Plenária
contou com a presença de representação da SES, nove Secretários de Saúde: Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto
Real, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a
SMS Barra do Piraí, SMS de Itatiaia e SMS de Quatis. Sra. Sonia iniciou a plenária dando boas vindas, a seguir o
subsecretário de saúde Dr. Rafael, que cumprimentando a todos fez uma fala em nome da secretária e do prefeito,
e ressaltou que é muito importante a presença dos secretários neste espaço das reuniões da CIR, pois todos ficam
mais próximos e se ajudam mutuamente principalmente neste momento de recursos escassos. I. Apresentação –
1. Serviço de CER II – Associação Pestalozzi de Barra do Piraí – O representante faz uma explanação do
serviço na Pestalozzi, relatando sobre os serviços realizados especialmente com os pacientes portadores de
autismo o que vem contribuindo com melhor inserção destes na sociedade e na área da educação. A terapeuta
ocupacional relata o trabalho multifuncional onde atende o desenvolvimento infantil. Sra. Ludmila técnica de
Barra do Piraí informa que a regulação será através do sistema SISREG. 2. Campanha de Vacinação de
Influenza – Foi demonstrado como se dará a campanha e que a meta passou de oitenta para noventa por cento da
população alvo. Enfatizou-se a alta taxa de abandono principalmente na população de crianças e que no estado do
Rio de Janeiro no ano de dois mil e dezesseis tiveram dez óbitos de gestantes por complicação da Síndrome
Aguda Respiratória, ressaltando a importância da vacinação nesta população. Também foi relatado a importância
de informação dos dados no sistema. Sra. Conceição relatou que é importante discutir a taxa de abandono da
vacina, pois houve falta de vacina, e também que o cidadão conseguia a indicação médica declarando pertencer a
grupo de risco, o que pode ter contribuído para a falta de vacina para quem realmente tinha a necessidade de
receber a mesma. Está sendo atribuído aos municípios o não cumprimento da meta, mas ninguém discute a falta
de vacina. Exemplo disso foi a campanha da febre amarela que não tinha doses adequadas. Preocupa a taxa, por
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que não temos informação da disponibilidade da vacina, e o sistema de informação não é confiável. Sugere que
seja levantado , por que senão responderemos ao Ministério Público. 3. Acompanhamento da CIR – Sra. Sonia
demonstrou como se dá a dinâmica do acompanhamento da presença e discussão das reuniões dos grupos de
trabalho bem como dos gestores na CIR. Sra. Sonia repassa a condução dos trabalhos para a Sra. Izabela, que
pede a Sra. Sonia para dar continuidade. Assim a mesma antes de prosseguir com a pauta solicita aos presentes \a
apreciação para a seguinte INSERÇÃO DE PAUTA: Pactuação - Alteração da data da próxima reunião da CT e
CIR, Informe - Remanejamento do teto da PPI do município de Rio das Flores, Oferta de Serviço de Biopsia no
laboratório no município de Valença e Emendas Parlamentares dos municípios. II. Pactuação: 1. Aprovação da
ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2017 - não havendo solicitação de ajustes na ata da segunda reunião a
mesma foi pactuada pela plenária. 2. Pólos de Soroterapia na região do Médio Paraíba – Sra. Tânia Mota
representante da SVEA/SVS – SES/RJ, iniciou informando o critério de avaliação da implantação do terceiro pólo
de soroterapia em Resende e sua capacidade instalada. Citou os quatro laboratórios que produzem os soros de
acordo com a ANVISA que são: Butantã, Vital Brasil, laboratório em Minas Gerais e Paraná. Falou da
importância da notificação através da ficha do SINAN pois sem elas fica difícil efetuar qualquer levantamento,
exemplo disso é a picada por abelha, que quase nunca é notificada. Considerando as dificuldades na produção dos
soros no país, foi necessário passar os pólos de quarenta e oito para vinte e um. Os pólos na região do Médio
Paraíba ficaram assim definidos: Pólo Resende, Pólo de Valença e Pólo de Volta Redonda. Frisou que os pólos
devem atender ao cidadão independente do município de residência, pois o atendimento do mesmo é faturado e o
soro é público. Devem os pólos estar organizados desde a porta de entrada. Falou ainda que pólo deve organizado
não somente com a estrutura física, mas também com a assistência, leitos, profissionais, UTI, etc. O soro é para
salvar pessoas. Informou que a SVEA/SVS têm plantão no final de semana, e que deve haver integração entre as
gerências e a vigilância epidemiológica/epidemiologia. Disse que a SVEA/SVS faz capacitação para os agentes de
saúde, inclusive com a presença do Instituto Vital Brazil basta entrar em contato para efetuar o agendamento. A
representante de Volta Redonda, Sra. Rosa Lages esclarece também sobre o atendimento no pólo de Volta
Redonda. Após a apresentação e esclarecimentos da Sra. Tânia, Sra. Sonia pelo GT de Vigilância em Saúde
apresentou a organização de fluxo proposta, lembrando, no entanto que é apenas para melhor acesso do cidadão,
não inviabilizando a responsabilidade dos pólos em atender independente do município de residência, ficando
assim distribuído: Pólo Resende (Municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis), Pólo de Valença (Barra do Piraí e
Rio das Flores) e Pólo de Volta Redonda (Barra Mansa, Pinheiral, Piraí e Rio Claro). Os municípios terão seis
meses para se adequar em condições de atender aos casos em seus municípios, incluindo capacitação, adequação
de médico plantonista e laboratório, após este período sendo avaliado para verificar se atende as condições
necessárias, e ainda que a notificação do caso seja de responsabilidade do município de ocorrência e os soros
administrados serão de registro do município pólo no sistema de informação. Os pólos e a proposta foi pactuado
pela plenária. 3. Solicitação de ampliação para oferta de atendimento com adequação do teto financeiro na
Clínica Nefrológica em Resende – O secretário de Resende justifica a solicitação de adequação do teto, visto o
aumento de leitos na Clínica e a oferta para os municípios de Porto Real, Itatiaia e Quatis por serem limítrofes e
sua localização facilitando o acesso, diferente do que acontece atualmente.. Será encaminhado para a SES para
análise. Pactuado pela plenária a solicitação. 4. Solicitação de credenciamento e habilitação do Hospital
SAMER no município de Resende como Unidade de Assistência de AC Cardiovascular – O secretário de
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Resende explana como se deu o projeto da cardiovascular e o seu encaminhamento para a SES/RJ. Sra. Conceição
falou da necessidade do serviço, no entanto acha que a Câmara Técnica deve discutir a sustentabilidade desse
serviço. Cita que a exemplo da Oncologia, demonstra preocupação com relação a esta demanda que não veio
anteriormente para a região, não havendo discussão de viabilidade do serviço, principalmente relacionada ao
impacto financeiro. Sr. Alexandre informou que há alguns anos o projeto passou pela CT, e que no processo junto
à SES as exigências foram cumpridas, mas o andamento está muito prolongado e não se resolve. Sra. Conceição
complementou dizendo que não adianta ter necessidade, mas tem que ter viabilidade. A médica reguladora de
Volta Redonda, Sra. Alessandra informou que os pacientes de Volta Redonda são regulados para o serviço no
município e que o outros municípios estão sendo regulados para Barra Mansa. Sr. Sérgio, secretário de Barra
Mansa, falou ser pertinente as observações da Sra. Conceição e que o serviço deve ter leito de retaguarda, acha
que tem que rever o credenciamento, está fora dos parâmetros, e citou o fechamento da RADICLIN, dizendo-se
contra o mesmo, pois não se deve fechar serviços do SUS.Sra. Rosa Lages também solicitou que tem que ser
revisto o fluxo, e que Volta Redonda tem sim dois leitos cadastrados para retaguarda, e que é uma questão
financeira do Ministério da Saúde. Falou da Nefrologia de Volta Redonda que o MS retornou com o processo e
que estão refazendo o cálculo. Os técnicos devem avaliar novamente quanto a criar mais um serviço, a fim de se
evitar um desfinanciamento. Barra Mansa tem o serviço cardiovascular e vascular mas não tem recebido o teto de
vascular. Os municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis sinalizaram o bom atendimento em Barra Mansa, mas são
favoráveis a abertura do serviço em Resende visto que o acesso é muito mais próximo dos municípios. Sr. Sérgio
sugeriu que para todo serviço de Alta Complexidade a regulação tenha fila única, realizada pelo Estado e que se
cumpra as portarias e habilitação dos leitos. Sra. Conceição relatou que realmente tem que ser avaliado visto que
ela teve um paciente que para ser angioplastado não foi atendido em tempo oportuno, então tem que ser
monitorado. Enfatizou que aprova o serviço, desde que se apresente, o fluxo, protocolo e impacto financeiro.
Deve ser levado para discussão no grupo de técnico, pois considerando o teto financeiro, que o Ministério da
Saúde aprova mas redistribui este teto. Sra. Rosa Lages falou ainda que as políticas de AC são feitas pelo MS,
tendo como critério o contingente populacional, e tem como ser revista. Esclarece ainda que a regulação no
serviço de Volta Redonda tem a gerência estadual. Foi definido entaõ pelos presentes aprovar a solicitação, com a
condição de apresentar um estudo técnico de viabilidade com detalhamento de fluxo, protocolo e impacto
financeiro para mais este serviço na região, após a apreciação em CIB. 5. Fluxo de PPI – Solicitado pela
Assessoria de Regionalização para estabelecer novo fluxo para solicitação de remanejamento de PPI, passando a
ser pactuado e não mais somente como informe, deverão constar todos os documentos do acordo de quem vai
receber o serviço, de ciência do município onde está sendo retirado, assim como o parecer da Câmara Técnica
para posteriormente ser encaminhado à SAECA para avaliação e envio para a CIB. Pactuado o novo fluxo.
Inclusão de pauta: Alteração de data na agenda de reuniões da CT e CIR – Foi proposta uma alteração na
data de realização da quarta plenária visto a proximidade de data com a plenária de hoje, ficando da seguinte
forma: data da Câmara Técnica para o dia vinte e cinco de maio e a quarta plenária para o dia trinta de maio. A
plenária pactuou a proposta. III. Informe: 1. Reunião da Rede Cegonha – concomitante com a CIR de maio
– solicitado pela Área Técnica da SES, que a reunião do mês de maio seja realizada concomitante com a reunião
da CIR, para que o apoio técnico possa compartilhar o carro com os representantes do nível central na CIR. Por
solicitação do GC Regional a reunião será realida na sede da CIR/MP. 2. Nota Técnica nº 1 ATPS – Referências
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Técnicas Municipais para o SARGSUS – Pauta solicitada pela Assessoria de Regionalização foram informadas
as referências técnicas nos municípios e solicitados aos gestores a sua atualização de acordo com as orientações
através de ofício e o preenchimento da ficha específica, após esse processo será agendada uma capacitação para os
técnicos. 3. Acompanhamento da agenda de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba (Plenária
CIR MP) – Sra. Conceição falou sobre a reunião dos prefeitos e Secretários no gabinete do prefeito de Volta
Redonda e que houve a definição dos mesmos pela terceirização para os serviços do centro de imagem. 4. 5. 6.
Solicitação de remanejamento da PPI do município de Porto Real - Solicitado pelo município de Porto Real
remanejamento de procedimentos de ortopedia, de Barra Mansa para Piraí, exames de mamografia de Resende
para Porto Real, procedimentos de otorrinolaringologia de Volta Redonda para Porto Real. 7. 8. Proposta de
aquisição de equipamento e/ou material permanente decorrentes de emenda parlamentar e outras – Foi
apresentado a descrição das propostas encaminhadas pelos municípios e informado que todas serão enviadas de
acordo com as deliberações da CIB para os que já tem e as outras também geradas por deliberação da CIR.
Inserção de Informe: Solicitação de remanejamento de teto da PPI (Rio das Flores) – Foi informado

quanto aos documentos apresentados os ofícios e planilha de remanejamento de PPI para procedimentos
de Tomografia para o município de Valença. Inserção de Informe: Oferta de serviço de Biópsias –
Laboratório Dr. Ulisses (Valença) – apresentado pelo técnico do município a oferta de serviço para
realização de biópsias, a relação dos procedimentos e as orientações de acesso. Inserção de Informe:
Proposta de aquisição de equipamento e/ou material permanente decorrentes de emenda parlamentar
(Quatis) – de acordo com o item 7 e 8 deste informe. 9. Comunicado AR/SECIRMP nº 009/2017 sobre os

Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - O comunicado contendo o andamento
dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram entre as reuniões desta comissão, será enviado via
e-mails aos membros da CIR. Foi destacado o Fórum Regional da RAPS a ser realizado em Porto Real
em 19/05/2017. Sonia informou que serão realizadas reuniões dos grupos de forma ampliada para
fortalecer a articulação entre eles e otimizar recursos. 10. Informes COSEMS – Sra. Marcela reforçou a
orientação sobre a realização das conferências municipais e os prazos dos instrumentos, falou ainda
sobre a regulação no município de Niterói para a rede de cuidados à Pessoa com Deficiência. Informes
Gerais – 1- Conferência Regional de Vigilância em Saúde – Informado sobre o processo da Conferência
Regional de Vigilância em Saúde e sua coordenação pelo Conselho Estadual de Saúde. Informado ainda
que outras orientações serão repassadas ao longo do processo de organização. 2 – Reorganização de
Distribuição da Vacina Anti-Rábica – Informado que considerando o aumento da taxa de abandono e o
recebimento da vacina a outros município além dos polos, o GT de Vigilância em Saúde propôs a
redistribuição de vacinas pelos polos aos municípios para que possam realizar nos seus munícipes.
Finalizando a plenária a Secretária de Volta Redonda, Sra. Márcia Lygia V. C. Inácio agradece a presença
de todos. Sra. Sonia agradece a presença de todos, e convoca os participantes para a próxima reunião,
informando que a data prevista será no dia trinta de maio de dois mil e dezessete, no município de Barra
do Piraí, com horário e local a ser definido os quais serão informados posteriormente. Eu, Giane Gioia,
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
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Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, cinco de
maio de dois mil e dezessete.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

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

__________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

__________________________________
Cyrano Santos
SMS de Porto Real

__________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
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Tel.: (24) 3339-9088
e-mail: cir.medioparaiba@saude.rj.gov.br ou cir.mparaiba@gmail.com
5

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

SMS de Resende

____________________________________
Maria Augusta Ferreira Monteiro

SMS de Rio Claro

____________________________________
Marcos André Moura Rocha
SMS de Rio das Flores

____________________________________
Soaria Furtado da Graça

SMS de Valença

____________________________________
Márcia Lygia V. C. Inácio

SMS de Volta Redonda

____________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Suplente Nível Central
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