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Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, foi realizada no município
de Pinheiral, no Espaço de Festas Manancial, localizado na Rua Olavo Bilaco nº 9 – Bela Vista, a segunda 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. Rosemary Mendes Rocha – representante
titular nível central da SES/RJ, 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. Prefeito
Municipal de Pinheiral, Sr. Ednardo Barbosa. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sra.
Margareth Rose Milward de Andrade; 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 Interina de Quatis, Sra. Cleonice Ramos da Silva; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta M.
Ferreira; SMS Valença, Sra. Soraia F. da Graça e SMS Volta Redonda, Sra. Márcia Lygia V. C. Inácio. O
Secretário de Saúde de Resende, Sr. Alexandre Sérgio A. Vieira justificou a sua ausência. Compareceram ainda:
Sr. Rodrigo Lages, representante da CT/CIB da região do Médio Paraíba. Técnicos (as) Municipais: Sra. Ludmila
Melo, de Barra do Piraí; Sra. Simone Tisse e Sra. Izabela C. Barreto, de Barra Mansa; Sra. Lidiane Benício, Sra.
Marilene Lisboa e Sr. Thiago de Pinheiral; Sra. Ana Beatriz Fontanezi de Porto Real; Sra. Beatriz X. Ramos de
Souza de Rio Claro e Sra. Rosa Lages Dias de Volta Redonda. Convidados: Sra. Teresa Cristina Bastos – Gerente
Administrativa e Sra. Shirlane C. A. Vieira da ONCOBARRA de Barra Mansa; Sra. Ana Maria Costa,
Coordenadora e Sra. Daniele A. Costa, do UNACON HINJA. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a
presença de representação da SES, nove Secretários de Saúde: Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto
Real, Quatis, Rio Claro, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de secretários a SMS de Itatiaia,
SMS de Resende e SMS de Rio das Flores. Sra. Sonia iniciou a plenária dando boas vindas, a seguir passou a
palavra ao Preferito Municipal que deu boas vindas a todos e recorda sua passagem por este colegiado enquanto
secretário munucipal de saúde, enfatizando a importância da CIR enquanto espaço importante de negociação e
potencializador para implantação de novos serviços nos municípios e região. Agradece a equipe de trabalho local
e ao Sr. Everton secretário de saúde do município por aceitar o desafio. Fala ainda das dificuldades do Estado e
dos parlamentares da região e suas importantes atuações. O Secretário de Saúde, Sr. Everton dá as boas vindas e
deseja um bom dia de trabalho. I. Apresentação – Serviços de Oncologia – UNACON de Barra Mansa e
Volta Redonda – Sra Sonia convida as representantes do UNACON de Volta Redonda para iniciar a
apresentação. Sra. Ana discorre sobre o serviço, a estrutura física e sua capacidade, os atendimentos, o fluxo, as
referências, enfatizando principalmente a capacidade que o serviço tem a ofertar e sua ociosidade. Agradece a
oportunidade e se coloca à disposição. Posteriormente a Sra. Tereza do UNACON de Barra Mansa também
apresenta o detalhamento da unidade, informa que o serviço de braquiterapia está com previsão de início de
atendimento previsto para maio deste ano e que há uma fila de espera em torno de 120 pacientes. Também
chamou atenção sobre o gráfico com demonstrativo dos pacientes de quimioterapia e o baixo percentual de
curativa, significando o diagnóstico tardio dos pacientes. Agradeceu a oportunidade e se pôs a disposição para
esclarecimentos aos presentes. Houve algumas dúvidas que foram prontamente esclarecidas, e Sonia informou a
pedido do técnico de Resende, que não pode estar presente, a reprodução de sua fala quanto as dificuldades no
serviço do HINJA pela demora no atendimento dos pacientes principalmente no que diz respeito ao retorno para
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cirurgia que é marcado pelo médico e leva em torno de trinta dias. Houve abordagens dos presentes quanto a
dificuldade da diagnose, falta de recursos para o diagnóstico, a demora no atendimento e a informação para os
municípios de forma mais transparente sobre como se dá o encaminhamento e o atendimento nos serviços, o que
foi sugerido que a orientação esteja visível na págian virtual de ambos os serviços. Também foi proposto que os
serviços encaminhem através da SE/CIR a relação e situação dos pacientes em acompanhamento. Outro
questionamento apontado foi a necessidade de que a regulação em ambos os serviços seja através do sistema SER,
pois hoje o município de Volta Redonda utiliza o SISREG e o SER. Sr. Rodrigo fala sobre a carência dos serviços
na Metro I, além de citar que seria interessante fazer um estudo sobre a região e transformá-la em unificada. Foi
solicitado as prestadoras ONCOBARRA e HINJA o envio de um mapeamento dos pacientes que estão sendo
atendidos nas unidades bem como a situação que se encontram. Ainda foi abordado pela Sra. Rosemary que a
partir deste levantamento será possível ter uma noção se existe realmente este vazio, se o paciente está levando
seis meses para regular, pois é claro que o caráter preventivo deverá existir e ficará mais fácil verificar como está
a qualidade da atenção básica. Foi encaminhado realizar o diagnóstico do processo da oncologia e posteriormente
realizar uma CIR Extraordinária como pauta única de ONCOLOGIA. I. Pactuação – Sra. Rosemary solicitou a
inclusão da pauta sobre a alteração do local e data da próxima reunião da CIR em abril. A plenária acordou a
inclusão do tema. 1. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2017 - não havendo solicitação de
ajustes na ata da primeira reunião do ano de dois mil e dezessete, a mesma foi pactuada pela plenária. 2.
Aprovação das metas municipais do SISPACTO 2017 - Foi informado a todos sobre o processo de pactuação
das metas do pacto interfederativo, a reunião ampliada para definição das metas municipais seguindo o
cronograma definido pelos membros da plenária na reunião anterior. Sra. Sonia informou que todos os municípios
encaminharam as planilhas com as metas e orientou quanto a sequencia da agenda com a inserção dos dados
através do FORMSUS para os indicadores de monitoramento estadual e no SISPACTO os indicadores nacionais
quando houver a liberação deste pelo Ministério da Saúde. Após esse processo os instrumentos devem ser
enviados para a SE da CIR, que fará os encaminhamentos devidos para a área técnica reponsável na SES. A
plenária pactuou as metas municipais definidas e o compromisso de alimentar os sistemas e o envio dos
instrumentos afim de conclusão do processo junto à SES e Ministério da Saúde. 3. Redefinição de Teto
financeiro da Oncologia – Cabeça e Pescoço e Hematologia – Sra. Rosa Lages informa que a demanda desta
pauta foi à partir de uma reunião realizada no dia oito de março do corrente, entre a gestão dos municípios de
Barra mansa e Volta Redonda, os prestadores dos serviços doncologia destes municípios, a representação técnica
das SAECA e da Regulação. Esclarece que nesta reunião ficou definido que o serviço de Barra Mansa na Santa
Casa será a referência para Cabeça, Pescoço e Hematologia e o teto correspondente será repassado após pactuação
em CIR e CIB. A redefinição de teto ficou assim definida: Teto de Cabeça, Pescoço no valor de vinte e sete mil e
noventa e nove reais (R$ 27.099,00) ano acrescido de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) mês que será repassado
pela SES e o Teto de Hematologia de hum milhão e noventa e dois mil reais ano, que se encontra no HEMORIO
será renegociado pela SES, repassando parte deste para Barra Mansa após a redefinição de valores pela SAECA.
Solicitada pelos gestores dos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda, Sr. Sérgio e Sra. Márcia,
respectivamente. Será apresentada pelos gestores desses municípios. Tem por objetivo pactuar a redefinição do
teto financeiro de cabeça, pescoço e hematologia para o serviço de UNACON de Barra Mansa, conforme definido
em reunião no dia 08/03, entre os dois municípios e a SAECA/SES. 4. Concurso de Projetos SAMU 192 – Foi
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apresentado pelo Coordenador do CISMEPA, Sr. Rodrigo Lages, a proposta para a operacionalização do SAMU
192-MP, tendo em vista o fim do contrato com a Cruz Vermelha Brasileira – filial Barra Mansa. Foi entregue aos
gestores uma cópia do projeto, para avalição da proposta. Posteriormente, foi discutido e solicitado a aprovação
dos seguintes pontos: manutenção do atual modelo de gestão, com a gerência da Central de Regulação Médica de
Urgências e das Bases Descentralizadas pelo CISMEPA; realização de concurso de projetos para a contratação de
Organização Social; e aprovação da minuta do Edital do Concurso de Projetos. Dr. Soraia pede que o foco seja a
reestruturação do serviço. Os três pomtos foram aprovados pela plenária. 5. Regimento Interno das CIR –Sra.
Sonia explicou que o Regimento Interno das CIR foi revisado e atualizado pela equipe da Assessoria de
Regionalização. Apresentou os principais pontos em que sofreram alteração ou atualização, informando que após
a apreciação nesta plenária e nas outras oito regiões do Estado, o mesmo será apresentado a CIB para pactuação.
6. Alteração de agenda – 3ª reunião plenária – Por dificuldades operacionais do município de Barra do Piraí foi
solicitado pela gestora Sra. Margareth o adiamento da reunião no município para o mês de maio, neste sentido o
gestor de Porto Real se propôs a realizar a reunião do mês de abril no município, no entanto pediu que a data
fosse alterada para o dia vinte e oito, o que foi acordado pela plenária. II. Informes: 1. Solicitação de indicação
do Ponto Focal da Saúde para Microcefalia - Solicitado pela Superintendência de Atenção Básica teve por
objetivo reforçar a solicitação encaminhada pela SAB através do Ofício Circular AS/SAB nº 01 de 02 de fevereiro
de 2017, a indicação de técnico do Ponto Focal da Saúde para Microcefalia. Muns que enviaram: PR, VR. Os
municípios de Piraí e Pinheiral informaram que enviaram direto a SAB, solicitado que envie cópia a Se CIR. 2.
Situação dos Planos de Contingência para Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e indicação do Técnico
Municipal de referência para DCNT (SVS/SES) –Solicitado pela SVS, bem como em CIB e CIR anteriores,
trata-se de informe sobre a situação de entrega dos PC de Desastres (falta Resende) e Enfrentamento da Sífilis na
SES (falta Barra Mansa e Quatis), bem como da indicação do técnico municipal de referência para as Doenças
Crônicas Não Transmissíveis a SVS (Enviaram: B. do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real e Resende). 3.
Solicitação de informação da Atenção Básica dos municípios sobre a implantação do PEC (GT AB) Solicitado pelo GT da Atenção Básica, trata-se de informe sobre o pedido de levantamento aos municípios sobre a
situação de implantação do PEC (Muns que enviaram: Pinh, PR, Res e VR). 4. Solicitação de informação da
Atenção Básica dos municípios sobre os problemas do E-SUS e do SISREG na Atenção Básica (GT AB) -

Solicitado pelo GT da Atenção Básica, trata-se de informe sobre o pedido de levantamento aos
municípios sobre os problemas na implantação do E-SUS e a situação do SISREG na Atenção Básica. Muns que enviaram: PI, PR, Res. 5. Solicitação de atualização dos Grupos Condutores municipais da
Rede Cegonha (GC Rede Cegonha) - Solicitado pelo GC da Rede Cegonha, trata-se de informe sobre o
pedido de atualização dos GCM da Rede Cegonha. (Muns que enviaram: PI, PR). 6. Solicitação de
informações sobre os Polos de Talidomida, Plano e Ações da Sífilis e implantação do SI-PNI (NDVS/GT
VS) - Solicitado pelo NDVS e GT de Vigilância em Saúde, trata-se de informe sobre o pedido de

informações sobre a situação dos Polos de Talidomida, assim como do Plano e ações para o
enfrentamento da Sífilis e a implantação do SI-PNI. (Muns que enviaram: BP, BM, ITA, PIN, PIR, PR,
RC, VAL e VR). 7. Acompanhamento da agenda de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba
(Plenária CIR MP) – Solicitado pelos municípios da região, na CIR de abril. Foi apresentada pelo
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assessor técnico do CISMEPA - MP, Sr. Rodrigo Lages e tem por objetivo manter atualizada a agenda
de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba. Importante ressaltar que está sendo efetuada um
estudo sobre a metodologia da assistência num GE Hospitalar deliberado em reunião. 8. Pendências de
pagamento dos municípios SAMU 192 - Solicitado pelo articulador regional do GC RUE, tem por
objetivo apresentar a situação de pagamento dos municípios. Sr. Rodrigo apresentou uma planilha com os
débitos dos municípios junto ao SAMU solicitando providências e ainda informou que em alguns casos será
enviado solicitação formal administrativa para os pagamentos. 9. Atualização ou ratificação do Representante
Técnico na CT da CIB - Solicitado pela Assessoria de Regionalização, tem por objetivo atualizar ou

ratificar o nome do representante técnico regional para a CT da CIB. Foi confirmado o nome do Sr.
Rodrigo Lages e sugerido que a cada mês um município o acompanhe nas reuniões. 10. Solicitação de
informação sobre regulação de hematologia (Porto Real) - Comentário: Solicitado pelo Secretário de
Saúde de Porto Real, tem por objetivo solicitar posição sobre a regulação dos procedimentos de
hematologia, inclusive citando o trabalho realizado regionalmente e encaminhado a SES/RJ. Foi
sugerido que a SE CIR solicite junto ao setor na SES envio de protocolo atualizado para a regulação. 11.
Serviços de mamografia (Porto Real) - Solicitado pelo Secretário de Saúde de Porto Real, tem por
objetivo apresentar a disponibilidade dos serviços de mamografia no município. Informou que tão logo o
serviço se inicie será informado o fluxo da regulação dos pacientes para os municípios que tenham
interesse neste serviço. Ressaltou que será ofertado aproximadamente 400(quatrocentos) procedimentos.
12. Centro de Diagnose para execução dos exames de Biópsia para confirmação diagnóstica em Oncologia
(Volta Redonda) - Solicitado pela Secretária de Saúde de Volta Redonda, Sra. Márcia Cury, tem por

objetivo apresentar a proposta de um serviço para execução das biópsias de confirmação diagnóstica em
oncologia. Sra. Conceição informou que o Secretário Estadual está fazendo um estudo dos prestadores e
que a fonte do recurso será a 00, por isso temos que aguardar. Foi sugerido a criação de um Centro de
Biopsia, em Barra Mansa ou em Volta Redonda. Foi encaminhado que a SE CIR discuta este assunto
seja discutido na CT, criando um GE que será Piraí, Barra Mansa, Volta Redonda, CISMEPA, SE-CIR e
o articulador do GT de Planejamento. 13. Estratégia para encaminhamento junto à SES sobre Medicação
de Alto Custo (Volta Redonda) - Solicitado pela Secretária de Saúde de Volta Redonda, Sra. Márcia
Cury, teve por objetivo verificar com os outros municípios polos de dispensação se também estão
encontrando dificuldades no recebimento dos medicamentos e propor estratégia para encaminhar à SES
esclarecimentos. Foi solicitado que se encaminhe a área técnica da assistência farmacêutica da SES em
caráter de urgência visto as demandas judiciais. 14. Esclarecimentos quanto a definição de referência para
Vitrectomia (Volta Redonda) - Solicitado pela Secretária de Saúde de Volta Redonda, Sra. Márcia Cury,
tendo em vista que até a presente data não houve retorno quanto a referência para Petrópolis pela SES
para a vitrectomia, tem por objetivo solicitar esclarecimentos e propor um levantamento na região da
atual situação de oferta deste serviço aos usuários, para possíveis encaminhamentos. Foi informado que
a prestador de Nova Iguaçu continua sem resposta. 15. Dificuldade na realização de cirurgias de
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Rua Pedro Maria Neto, nº 93, sl. 102 - Bairro Aterrado, Volta Redonda. CEP: 27215-590
Tel.: (24) 3339-9088
e-mail: cir.medioparaiba@saude.rj.gov.br ou cir.mparaiba@gmail.com
4

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

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

reconstrução de mama (Volta Redonda) - Solicitado pela Secretária de Saúde de Volta Redonda, Sra.

Márcia Cury, tem por objetivo informar que hoje as mulheres que necessitam da reconstrução de mama
e são referenciadas pelo SER ficam muito tempo na fila o que tem gerado demanda reprimida aos
municípios, inclusive algumas gerando demanda judicial. Como não tem uma referência que de fato seja
resolutiva, a SAECA ficou de fazer o levantamento dos serviços estaduais e tentar o remanejamento para
que o município possa realizar o procedimento. Sra. Conceição informou que o COSEMS entrará no
circuito para o andamento da solicitação. 16. Resposta da SAECA sobre a Litotripsia (Inquérito civil 239 –
MPRJ – Núcleo Barra do Piraí) - Solicitado pela Secretária Executiva da CIR, tem por objetivo
apresentar a resposta da SAECA quanto ao encaminhamento da região sobre o prestador de litotripsia. A
SE CIR ficou de enviar o documento para os municípios de Barra do Piraí e Volta Redonda. 17.
Comunicado AR/SECIRMP nº 006/2017 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, foi enviado via e-mails aos membros da CIR. Foram feito destaques,
das reuniões e os principais pontos discutidos nos grupos. Compõe o comunicado os itens de pauta da 2ª
Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse regional. 18. Informes COSEMS –Disponibilizado pelo
COSEMS. Foi informado pela Apoiadora Técnica na região do Médio Paraíba, Sra. Marcela Caldas.
Teve por objetivo informar o que o COSEMS disponibilizou: Portarias de interesse e gerais. 19.
Informes Gerais - Foi solicitado pela Secretaria Executiva da CIR/MP, informou sobre a avaliação do
PMAQ que está previsto em junho, expôs o projeto do COSEMS sobre o Mostra Brasil Aqui tem SUS,
passou um informe do município de Barra do Piraí sobre a regulação do CER II (Pestalozzi) que estará
disponível a partir de primeiro de abril. O Secretário de Pinheiral, Sr. Everton Alvim agradeceu a
presença de todos, convidando para o almoço. Sra. Rosemary agradece a presença de todos, e convoca
os participantes para a próxima reunião, informando que a data prevista para o dia vinte e oito de abril
de dois mil e dezessete, às nove e trinta horas, no município de Porto Real com local a ser definido e
informado posteriormente. Eu, Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e
assinei a presente ata. Pinheiral, vinte e quatro de março de dois mil e dezessete.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

___________________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
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_________________________________
Margareth Rose Milward de Andrade
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
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

__________________________________
Cleonice Ramos da Silva

SMS Interina de Quatis

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira

SMS de Rio Claro
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__________________________________
Soraia F. da Graça

SMS de Valença

____________________________________
Márcia Lygia V. C. Inácio

SMS de Volta Redonda

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES

___________________________________
Isabela Ribeiro de Matos
Representante Suplente Nível Central SES
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