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Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano dois mil e dezoito, às nove horas, foi realizada no
município de Volta Redonda, na sede da SE/CIR e NDVS, rua Pedro Maria Neto, 93 – sl. 102, Aterrado,
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 P. Machado, Secretária Executiva da CIR-MP, Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da SE/CIRMP; Sra. Izabela M. Ribeiro, representante suplente do nível central, Sr. Melquesedec Alves,
Coordenador da Central Regional de Regulação. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra
Mansa, Sr. Sérgio Gomes da Silva, SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra.
Maria da Conceição de Souza Rocha, SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Galvão, SMS de Resende, Sr.
Alexandre Vieira, SMS Rio Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira, SMS de Valença, Sra. Soraia F. da
Graça e SMS de Volta Redonda, Alfredo P. O. Neto. Compareceram ainda: Sra. Marcela Caldas,
apoiadora regional e representante técnica do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante técnico da
região na CT/CIB; Sra. Marta Magalhães representante da ENSP/Fiocruz e colaboradora do COSEMS;
Sr. Emanuel Campos, representante da ENSP/Fiocruz e Sr. Marco Manarino , representante da Santa
Casa de Barra Mansa; Técnicos(as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Nathália Gianine;
Barra Mansa, Sra. Simone Tisse; Itatiaia, Sra. Uyane Pereira e Sr. Luiz Alexandre Paulino; Porto Real
Sra. Giane Gioia; Quatis, Sra. Elizangela Moreira; Rio Claro, Sra. Beatriz Souza; Volta Redonda, Sra.
Hélia Maia. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, oito
Secretários de Saúde: Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro,Valença e Volta
Redonda, ficando sem representação de secretários de saúde, os municípios de Barra do Piraí, Itatiaia,
Porto Real e Rio das Flores. Sra. Sonia iniciou dando boas vindas e passou a palavra ao Sr. Rodrigo que
conduziu o “Espaço Gestor” explanando sobre o tema PPI, definido na terceira reunião da CIR. Em sua
explanação Rodrigo ressaltou a importância de fazer uma avaliação mensal da PPI nos municípios, do
que foi pactuado e do que foi executado; falou sobre os Programas TABNET e TABWIN que hoje são
as ferramentas de tabulação de dados e em função de estar defasado, o programa TABNET está sendo
substituído pelo TABWIN. Por isso está programada inicialmente uma capacitação para os técincos dos
municípios, preferencialmente funcionários de carreira, que terá dois dias e meio de duração,
possivelmente na UNIFOA, campus Três Poços em Volta Redonda, no mês de maio do presente ano. A
data será confirmada e os municípios informados através de e-mail, para inscrição dos técnicos. Sra.
Sonia sugeriu aos gestores que após a capacitação seja elaborada uma agenda rotineira de treinamento
desses técnicos para aperfeiçoamento no uso do TABWIN, pois dois dias e meio é insuficiente para
domínio desta ferramenta. Sr. Rodrigo informou também que a base de dados dos municípios está muito
ruim. Sra. Conceição falou que as cotas de consultas especializadas disponibilizadas são insuficientes e é
necessário junto a Secretaria Estadual e Ministério da Saúde solicitar aumento dessa cota. A demanda
para algumas especialidades é incompatível com a oferta, ou seja. especialidades que não se tem
demandas e demandas sem cota. Logo após o “Espaço Gestor”, a plenária foi iniciada com as boas
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vindas a todos pela Sra Sonia e Sra. Izabela. Pauta: I. Apresentação: 1. Planejamento Regional
Integrado – Diagnóstico Situacional – Sra. Sonia falou sobre o processo de finalização do diagnóstico
regional, informando que alguns itens ainda requer revisão, mas de uma forma geral, está concluído.
Ressaltou novamente a dificuldade em se trabalhar alguns dados por falta de informação dos municípios.
2. Rodas Regionais de Práticas e Soluções em Saúde – 2018 – Sra. Marcela fez uma introdução de
como surgiu o projeto das Rodas Regionais de Práticas e Soluções em Saúde – dois mil e dezoito. A
seguir passou a palavra para Sra. Marta Magalhães e Sr. Emanuel, que explanaram sobre o projeto da
Roda que já está acontecendo. Sra. Marta falou que já houve uma Roda na Fiocruz em novembro de dois
mil e dezessete, com participantes de vários estados do Brasil apresentando experiências muito boas, que
podem ser adaptadas e implantadas de acordo com a realidade de cada município. A próxima Roda
Regional será no município de Piraí com a região da Baía de Ilha Grande, no dia quatorze de junho. Sra.
Soraia perguntou se ainda dá tempo de se inscrever para participar dessa Roda e Sra. Marta apresentou
as etapas para fazer a inscrição e que todos os municípios receberão por e-mail as instruções e os prazos
para inscrição apresentando o cronograma das Rodas no Estado do Rio. Sra. Marta acrescentou que o
projeto do IdeiaSus, Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente, é uma parceria de cooperação
técnica entre a Fiocruz, CONASS e CONASEMS, no âmbito da Rede de Apoio à Gestão Estratégica do
SUS, buscando compartilhar práticas, ações, iniciativas, projetos e programas que tenham por finalidade
o enfrentamento de problemas nos campos da saúde e ambiente, com foco no SUS. Falou ainda que
foram convidadas todas os profissionais que apresentaram seus trabalhos no Congresso do CONASEMS
para participarem do IDEIASUS. Após as apresentações a plenária prosseguiu conforme solicitado pela
Sra. Izabela. II. Pactuação – 1. Aprovação das atas das 1ª e 2ª reuniões ordinárias CIR/MP de 2018
- Não tendo nenhuma ressalva, alteração ou correção a fazer, as atas foram aprovadas. 2. Curso de
Metodologias de Educação Permanente em Saúde (Sup. Ed. em Saúde) – foi informado que o curso
é uma parceria entre a SES RJ e a ECG do TCE. A proposta do curso e as vagas no Estado do Rio foram
apresentadas à plenária. Sra. Sonia informou ainda que na reunião da CIES foi sugerido que as três
vagas da região fossem disponibilizadas para os municípios que tem participação efetiva na CIES , Barra
Mansa, Piraí e Rio Claro, com sugestão aceita pela plenária. 3. Curso de Aperfeiçoamento em
Educação Popular em Saúde – EdPopSUS (Sup. Ed. em Saúde) – Sra. Sonia explicou que o curso foi
desenvolvido em parceria entre o Ministério da Saúde, a Escola Politécnica de Saúde Joaquim
Venâncio/FIOCRUZ e a SES RJ, os movimentos sociais de Educação Popular em Saúde e as Secretarias
Municipais de Saúde, com o apoio do COSEMS-RJ. Os gestores podem manifestar interesse em receber
o curso em seu município enviando o ofício conforme modelo enviado. É a quarta etapa e são trinta e
cinco vagas por turma para quem ainda não participou das etapas anteriores. Esta etapa será no segundo
semestre de dois mil e dezoito. A SE/CIR enviará e-mail para os municípios com as orientações
necessárias. 4. Ratificar a Alteração do quantitativo de unidades nas modalidades de ESB (Volta
Redonda) – Não havendo nenhuma consideração a solicitação foi ratificada. 5. Ratificar o
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Quantitativo, especificação e valores de OPM (Volta Redonda) - Não havendo nenhuma
consideração a solicitação foi ratificada. 6. Ratificar a Prestação de contas do POA – SAMU., 4º
trimestre de 2017 (GC RAU) - Não havendo nenhuma consideração a prestação de contas foi
ratificada, assim como a sugestão de composição do grupo de acompanhamento do contrato de gestão do
SAMU, de ser composto pelos técnicos representantes dos municípios no GC RUE. 7. Ratificar a
solicitação de Extensão de Habilitação de 02 (dois) leitos de UTI Adulto Tipo II na Casa de
Caridade Santa Rita (B. Piraí) - Não havendo nenhuma consideração a pactuação ad referendum foi
ratificada. 8. Plano Estratégico para o fortalecimento das ações de cuidado às crianças com SCZ e
STORCH (Quatis) – Sra. Ana Lúcia, sobre o plano elaborado de acordo com a Portaria GM/MS
número três, cinco, zero, dois de dezenove de dezembro de dois mil e dezessete. Sra. Conceição
perguntou se todo município que solicita esse incentivo é obrigado a apresentar um Plano Estratégico?
Como não havia certeza, Sra. Izabela ficou de pesquisar e responder mais tarde. Não havendo nehuma
consideração a solicitação foi pactuada. 9. Complementação financeira para o serviço de Vascular –
Sta. Casa (Barra Mansa) – O Sr. Marco Manarino representante da Santa Casa de Barra Mansa,
reforça a questão já apresentada em plenária anterior, sobre a falta de complementação financeira pela
SES ao serviço de referência para procedimentos na vascular. Falou do descontentamento dos
anestesistas da referida Instituição que estão sem receber por conta do atraso de vinte e cinco meses, do
repasse do complemento para cirurgia endo-vascular. E que muitas vezes se viu obrigado a recusar
cirurgias de outros municípios. Falou que em reunião no ano passado, o Secretário Estadual informou
que conversaria com os municípios da região do Médio Paraíba, para que os mesmos contribuíssem com
um valor mensal para complementação do procedimento, o que não ocorreu. Sra. Conceição falou que
não concordava com esse pagamento porque os municípios estão muito sobrecarregados e que a região
deve insistir com o Estado. Sr. Sérgio falou que apesar do valor do repasse não ser de grande
representatividade, a dívida já está em torno de hum milhão de reais para a Santa Casa, e que já está
desgastado pela insistência para pagamento junto ao Estado. Relatou ainda que esperava do Estado a
definição quanto ao cancelamento dessa complementação, pois teria respaldo para negar os
atendimentos da regulação regional, que argumenta ser a Santa Casa a referência no Estado para este
procedimento. Sra. Conceição disse ainda que era preciso um melhor esclarecimento para os municípios
quanto aos procedimentos contemplados, pois a regulação encaminha procedimentos de vascular não
contemplados na referência. Falou que na última CIB foi repactuado mais serviços cardíacos. Foi então
sugerido que apresentassem ao Secretário Estadual um diagnóstico das pactuações e do que é
efetivamente executado. Sr.Alexandre também propôs que o dinheiro que vem sendo pago ao Hospital
Regional para o serviço de vigilância, seja repassado para custear os atendimentos de vascular na Santa
Casa de Barra Mansa. Sr. Rodrigo se comprometeu de levantar as possibilidades dessa proposta. Sra.
Sonia propôs uma discussão no GT de Planejamento. Sr. Marco também falou da necessidade de
aumentar o teto da Santa Casa, pois os atendimentos estão acima da sua capacidade e precisa de ajuda
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para concretizar a solicitação de aumento de teto. Sr. Rodrigo se ofereceu para ajudá-los a fazer uma
demonstração para o Secretário Estadual, apresentando a produção excedente. III. Informes – 1.
Propostas decorrentes de emenda parlamentar (Porto Real) – Foi apresentado as emendas de Porto
Real encaminhadas. Sra. Conceição relatou aos presentes que na última reunião da CIB houve uma
grande confusão na apresentação das emendas dos municípios do Estado. Neste sentido, sugere que as
emendas sejam apresentadas na CIR enquanto informe e encaminhadas através da SE, independente do
envio pelo município de acordo com o fluxo estabelecido. 2. Propostas decorrentes de emenda
parlamentar (Rio das Flores) – Foram apresentadas as propostas encaminhadas. 3. Propostas
decorrentes de emenda parlamentar (Valença) - Sra. Soraia comenta sobre as dificuldades de seu
município em cumprir as exigências dos recursos das emendas parlamentares. Foram apresentadas as
emendas encaminhadas. 4. Propostas decorrentes de emenda parlamentar (Volta Redonda) - Foram
apresentadas as emendas encaminhadas. 5. Propostas decorrentes de emenda parlamentar (Quatis) Foram apresentadas as emendas encaminhadas. 6. Solicitação de revisão das referências dos usuários
de IST/HIV/AIDS (Volta Redonda) – Sra. Sonia falou que o município de Volta Redonda solicitou a
discussão de revisão das referências dos usuários de IST/HIV/AIDS de outros municípios, considerando
principalmente quando há necessidade para o atendimento em média e alta complexidade. Sugeriu levar
o assunto a princípio para o GT de Vigilância com o apoio da área técnica da SES, para discutir e
apresentar uma proposta. 7. Ausências dos representantes municipais nos Grupos Técnicos (GC
Rede Cegonha e CT) – Foi enfatizado a necessidade da presença dos técnicos municipais nos grupos
técnicos. Falou que esta demanda foi especialmente do GC da Rede Cegonha, no entanto, a falta de
representatividade tem interferido nos demais grupos. Falou da importância do trabalho em equipe para
construção das bases de discussões, problematização e qualificação das ações de saúde, para melhoria do
atendimento à população e de fortalecimento da rede SUS na região do Médio Paraíba. Rodrigo reforçou
relatanto as consequências desse esvaziamento nas reuniões, quando assuntos de extrema importância
estão sendo apontados, mas sem a presença dos técnicos se torna impossível avançar nas ações para
solucioná-los. Informou que em levantamento recente, observou o aumento do número de consultas nas
urgências e especialidades nos últimos anos se comparado ao número de consultas na Atenção Básica
que decresceram, o que foi comentado no último GC da RUE. Reforçou a solicitação aos gestores no
incentivo para a vinda dos técnicos nas reuniões. 8. Comunicado AR/SECIRMP nº 015/2018 sobre os
Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ – Foi destacado que em todos os grupos
foi trabalhado o diagnóstico regional. 9. Informes COSEMS – Sra. Marcela pediu que os municípios
enviassem os Planos Municipais de Saúde e Planejamento anual para o COSEMS. 9. Informes Gerais –
Encaminhamento para a próxima pauta Cirurgia Vascular. Conceição sugeriu um GT sobre cirurgia
cardíaca e situação do co-financiamento. Sra. Soraia perguntou como foi a reunião no Hospital Regional
e Sra. Conceição falou que foram discutidos os fluxos de regulação e que alguns procedimentos serão
regulados pela Central Regional. A reunião foi encerrada às 11:51 horas, convocando os participantes
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para a próxima reunião, com data prevista para o dia vinte e quatro de maio de dois mil e dezoito, com
horário e local a ser definido os quais serão informados posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva,
Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e
quatro de abril de dois mil e dezoito.

________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente 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

__________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende
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____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira

SMS de Rio Claro

___________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

___________________________________
Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
SMS de Volta Redonda

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Suplente Nível Central
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