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Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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, noventa e três – sl. cento e dois, Aterrado, a
quinta 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/CIR-MP; Sra. Izabela M.
Ribeiro, representante titular 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 Porto
Real, Sr. Luiz Fernando; 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; Técnicos(as) dos seguintes municípios: Barra Mansa, Sra. Isabela Barreto; Porto
Real Sra. Giane Gioia; Rio Claro, Sr. Alessandro Marinho e Volta Redonda, Sra. Rosa Lages. Resumo dos
Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, oito Secretários de Saúde: Barra Mansa,
Pinheiral, Piraí, Porto Real, Resende, Rio Claro, Valença e Volta Redonda, ficando sem representação de
secretários de saúde, os municípios de Barra do Piraí, Itatiaia, Quatis 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 levantamento
comparativo de consultas da Atenção Básica, At. Especializada e Urgência e Emergência definido na quarta

reunião da CIR. Sr. Rodrigo apresentou e explicou o levantamento comparativo de consultas, que aponta
uma baixa de mais de cinquenta por cento do número de consutas na AB em relação as consultas de U/E
nos últimos cinco anos. Sobre os dados apontados no relatório, as representantes da Atenção Básica,
presentes na reunião ampliada do GC RUE com AB, no dia vinte e dois de maio de dois mil e dezoito,
expuseram as dificuldades enfrentadas na AB, um Sistema (e-SUS) que é falho, onde se lançam os
dados que posteriormente não são visualizados e não conseguem apoio técnico e nem orientação para
corrigir as falhas, portanto os dados não correspondem a realidade da AB; os equipamentos de
informática estão obsoletos em muitos municípios; as equipes das unidades estão incompletas; não tem
profissional médico de saúde da família com perfil e que cumpra as quarenta horas semanais; a baixa
resolutividade do profissional médico; demanda programada com grande absenteísmo nas consultas e
exames; falta de contra referência do paciente com alta hospitalar. Apontam ainda que a demora, a falta
de informação e referência, falta de recursos humanos, somados levam o usuário a procurar atendimento
na U/E. Sra. Conceição falou da necessidade de se qualificar melhor estas informações e o levantamento
demonstrativo da redução de consultas na atenção básica, através dos grupos técnicos. À seguir ao
“Espaço Gestor”, a plenária foi iniciada com as boas vindas a todos pela Sra Izabela e Sra. Sonia. Por
solicitação do Sr. Sérgio e com o acordo de todos os presentes, as duas pautas de Barra Mansa foram
antecipadas e pactuadas. Dado prosseguimento. Pauta: I. Apresentação: 1. Situação da Febre
Amarela e recomendações para o 3º Ciclo – Sra. Sonia explanou sobre as informações trazidas pela
área técnica da SVS, no GT VS ampliado com Atenção Básica, dia dezessete de maio de dois mil e
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dezoito, sobre os dois primeiros cilcos da Febre Amarela e da baixa cobertura vacinal na maioria dos
municípios da região do Médio Paraíba. Falou sobre os prazos para apresentação dos Planos de
Contingência da Febre Amarela e das Arboviroses. 2. Reorganização da Rede Estadual de Atenção
Cardiovascular – 2018 –. Em sua explanação sobre a rede Cardiovascular na região do Médio Paraíba,
Sr. Rodrigo ressaltou as referências de cada município; falou sobre os tetos e seus valores. Durante a
apresentação o Sr. Sérgio, Secretário de Barra Mansa, informou que até o final do ano estará
funcionando o serviço de vascular pediátrico. Sr. Rodrigo falou também sobre as cirurgias que tem
desdobramentos e que esses procedimentos não tem cobertura. Sra. Conceição sugeriu levar essa
demanda ao conhecimento do Minsitério da Saúde. Rodrigo fez uma deferência à pesssoa da Sra.
Valeska, técnica que tem se empenhado para organizar a Rede de Atenção Cardiovascular no Estado.
Sra. Conceição ressaltou o número de procedimentos maior que o teto. Sra. Rosa chama a atenção para a
fragilidade da SAECA, que aparece claramente na apresentação do Sr. Rodrigo e fala que os municípios,
assim como Volta Redonda e Barra Mansa, devem enviar mensalmente a sua produção para a SAECA.
Conceição também disse que os prestadores precisam apresentar o seu déficit para a SAECA. II.
Pactuação – 1. Aprovação das atas das 3ª e 4ª reuniões ordinárias CIR/MP de 2018 - Não tendo
nenhuma ressalva, alteração ou correção a fazer, as atas foram aprovadas. 2. Curso EPI SUS Fundamental - Sra. Sonia apresentou o programa de treinamento em epidêmiologia aplicada aos
serviços do SUS. Destacou que o participante deverá ter preferencialmente nível superior de formação e
ser servidor efetivo. Os gestores deverão garantir o transporte, a alimentação e a hospedagem para seus
participantes. Nas duas etapas de treinamento foram definidas as vagas e municípios participantes de
acordo com alguns critérios estabelecidos, e na região para a primeira turma foram definidos os
municípios de Barra Mansa pelo critério de Leishmaniose Visceral e Valença pela Febre Amarela, na
segunda turma foram definidos os municípios de Barra do Piraí pela Vigilância Ambiental e Volta
Redonda por Sífilis. Foi informado que as orientações para envio das inscrições serão repassadas
oportunamente. Não havendo nenhuma ressalva as condições acima foram pactuadas. 3.
Credenciamento e Habilitação do Centro de Parto Normal – CPN Tipo II 3PPPi e Casa da
Gestante, Bebê e Puérpera (20 leitos) – Hosp. Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi – Foi apresentada a
solicitação de credenciamento e habilitação do Centro de Parto Normal, Tipo II 3PPPi e da Casa da
Gestante, Bebê e Puérpera, vinte leitos no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, de acordo com o
Plano de Ação Regional da Rede Cegonha. Não havendo nenhuma consideração a solicitação foi
pactuada. 4. Credenciamento e Habilitação da Gestação de Alto Risco – GAR Tipo II (4 leitos), 4
leitos de UTI Neonatal e 7 leitos de UCI Neonatal – Hosp. Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi - Foi
apresentada a solicitação de credenciamento e habilitação da Gestação de Alto Risco (GAR), quatro
leitos de UTI Neo e sete leitos de UCI Neo no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, de acordo com o
Plano de Ação Regional da Rede Cegonha. 5. Implantação de 10 leitos de UTI Neonatal – Hosp.
Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi - Foi apresntada a solicitação de implantação de dez leitos de UTI
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Neonatal no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi. Não havendo nenhuma consideração a solicitação
foi pactuada. 6. Justificativa para devolução de recurso financeiro ao Ministério da Saúde da UPA
– Sra. Soraia informou que na realidade como foi publicada recentemente portaria ministerial sobre não
ser necessária a devolução do recurso, se trata apenas do cancelamento de implantação da UPA vinte e
quatro horas – Porte dois, aprovada por meio da Portaria GM/MS nº um mil novecentos e trinta e três de
doze de setembro de dois mil e quatorze, e a emissão de deliberação da plenária para cumprir os trâmites
junto ao Ministério da Saúde. Não havendo nenhuma consideração a solicitação foi pactuada. 7.
Solicitação de Credenciamento e Habilitação de Unidade de Atenção Especializada em
Oftalmologia - Santa Casa de Misericórdia – Sr. Alexandre apresentou a solicitação de
credenciamento e habilitação do serviço de Oftalmologia da Santa Casa de Misericórdia de Resende
como Unidade de Atenção Especializada em Oftalmologia, em consonância com as Portarias GM/MS nº
novecentos e cinquenta e sete de quinze de maio de dois mil e oito, Portaria SAS/MS nº duzentos e
oitenta e oito de dezenove de maio de dois mil e oito e Portaria SAS/MS nº dois mil e sessenta e cinco
de dezesseis de dezembro de dois mil e dezesseis. Sra. Conceição explicou como são os tetos para esses
procedimentos. Não havendo nenhuma consideração a solicitação foi pactuada. 8. Credenciamento e
Habilitação da Gestação de Alto Risco – GAR Tipo II (20 leitos) – Associação de Proteção à
Maternidade e Infância - Foi apresentada pelo Sr. Alexandre a solicitação de credenciamento e
habilitação da Gestação de Alto Risco (GAR) tipo dois (vinte leitos) na Associação de Proteção à
Maternidade e Infância em Resende, de acordo com o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha. Não
havendo nenhuma consideração, a solicitação foi pactuada. 9. Credenciamento e Habilitação da
Gestação de Alto Risco – GAR Tipo II (7 leitos) – Hosp. Maternidade Thereza Sacchi - Foi
apresentada pelo Sr. Sérgio a solicitação de credenciamento e habilitação da Gestação de Alto Risco
(GAR) tipo dois (sete leitos) no Hospital Maternidade Thereza Sacchi de Moura, de acordo com o Plano
de Ação Regional da Rede Cegonha. Na oportunidade, Sr. Rodrigo pediu que a Secretaria Executiva da
CIR ajudasse na localização do processo do recurso de AIH do Hospital da Mulher e disse ainda que
tinha certeza que não foi programado na PPI. Não havendo mais nenhuma consideração a solicitação foi
pactuada. 10. Credenciamento e Habilitação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera (20 leitos) –
Hosp. Maternidade Thereza Sacchi - Foi apresentada Sr. Sérgio a solicitação de credenciamento e
habilitação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera - vinte leitos, no Hospital Maternidade Thereza Sacchi
de Moura, de acordo com o Plano de Ação Regional da Rede Cegonha. Não havendo nenhuma
consideração, a solicitação foi pactuada.
III. Informes – 1. Pendência dos RAG municipais
(AP/SES) – Foi apresentada a pedido da Assessoria de Planejamento, os municípios da região que se
encontram com pendências em relação em relação ao Relatório de Gestão dos anos de 2015 a 2017. 2.
Atualização dos Planos de Ação da RUE e visita de monitoramento do MS (CURGE) – Sr. Rodrigo
informou que a previsão de visita à Região do Médio Paraíba é para setembro de dois mil e dezoito. O
que permitirá que os municípios verifiquem no checklist o conjunto de condutas e itens exigidos pelo
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Ministério da Saúde e se ajustem em tempo oportuno. 3. Atualização dos Planos de Contingência das
Arboviroses e Elaboração do Plano de Enfrentamento da Febre Amarela (GT VS/NDVS) Conforme apresentado na quinta reunião da CIB e na reunião ampliada do GT VS e AB no dia dezessete
de maio de dois mil e dezoito, foram apresentadas para ciência e providência dos gestores as orientações
e prazos para elaboração do Plano de Contingência das Arboviroses e o Plano de Enfrentamento da
Febre Amarela para o terceiro ciclo. O prazo do Plano de Contingência das Arboviroses é trinta de
agosto de dois mil e dezoito. 4. Proposta de emenda parlamentar (Barra do Piraí) - Foi apresentado
o cadastramento das propostas de emenda parlamentar de aquisição de Unidade Móvel de Saúde, no
valor de cento e noventa mil reais na proposta número zero, um, seis, zero, seis, seis, zero, quatro, zero,
zero, zero, um, um, oito, zero, zero, dois, de reforma de UBS; no valor de quatrocentos e quarenta e
nove mil, quinhentos e cinquenta reais, na proposta número zero, um, seis, zero, seis, seis, zero, quatro,
zero, zero, zero, um, um, oito, zero, zero, nove, no valor de quatrocentos e quarenta e nove mil,
quinhentos e cinquenta reais na proposta número zero, um, seis, zero, seis, seis, zero, quatro, zero, zero,
zero, um, um, oito, zero, um, zero; e de incremento da MAC, no valor de quatro milhões para a Casa de
Caridade Santa Rita apresentadas no ofício noventa e oito de dezenove de abril de dois mil e dezoito. 5.
Implantação de 4 equipes da ESF (Valença) – Foi apresentada pela Sra. Soraia a informação de
implantação de quatro Equipes da Estratégia de Saúde da Família, ESF Hildebrando Lopes, ESF Jardim
Valença, ESF João Dias e ESF Spalla 2 no município de Valença. 6. Dificuldade de acesso aos
procedimentos de Cintilografia (Resende) – Sr. Alexandre solicitou esclarecimentos sobre a
dificuldade de acesso aos procedimentos de cintilografia, ofertados pela PPI, tendo como referência o
município de Volta Redonda. De acordo com o TFD há uma fila com trinta e dois pacientes aguardando
desde janeiro de dois mil e dezoito. Sr. Alessandro, técnico de Rio Claro destacou que na CT a técnica
do município de Volta Redonda informou sobre as dificuldades enfrentadas perante a procuradoria do
município haja vista a forma de contratação dos procedimentos num elenco formatado. Foi proposto
como encaminhamento para que o Sr. Alfredo, Secretário de Volta Redonda junto com os prestadores
deste serviço em Volta Redonda, apresentem as dificuldades de agendametos dos exames de
cintilografia. 7. Comunicado AR/SECIRMP nº 019/2018 sobre os Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB/RJ – Foi apresentado os destaques referente aos grupos de trabalho no período.
8. Informes COSEMS – Sra. Marcela pediu que os municípios enviassem os Planos Municipais de
Saúde e Planejamento anual para o COSEMS. Informou que no dia quatorze de junho de dois mil e
dezoito, será realizada a Roda de Práticas em Piraí, às nove horas, e convidou para a roda Roda de
Práticas especial por ocasião do aniversário da FIOCRUZ no dia vinte e nove de maio de dois mil e
dezoito às treze horas em Manguinhos. Sra. Conceição falou sobre o Curso EAD de entomologia do
CONASEMS. Sra. Marcela informou que na quarta reunião da CIR foi solicitado um esclarecimento
sobre a necessidade do município que solicita o incentivo para o fortalecimento das ações de cuidado às
crianças com SCZ e STORCH em apresentar um Plano estratégico. Sra. Marcela explicou que o município
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não precisa apresentar o Plano Estratégico. Que o Estado é que tem que apresentar o Plano Estadual. 9.
Informes Gerais – Encaminhamento para a próxima pauta é a Cirurgia Vascular. Sra.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. Sr. Alexandre falou sobre o descontentamento
com a Regulação no SER para o Hospital Regional. Sra. Sonia informou que a CT da CIR pediu que o
Estado faça os informes sobre o Hospital Regional. Sra. Conceição corrobora com essa solicitação
dizendo que a responsabilidade do funcionamento do Hospital Regional é do Estado, portanto este deve
trazer os números e dados para apresentar na CIR. 9. Informes Gerais - Sr. Alexandre informou sobre o
novo Centro oftalmologico de Resende para alta e média complexidade. Sra. Conceição parabennizou o
município pela iniciativa e explicou como esse serviço vai desafogar a fila para procedimentos de alta e
média complexidade de oftalmologia. Sra. Giane falou sobre o encerramento do curso do EDPop SUS
em Porto Real. Informou também sobre a necessidade de reavaliar alguns aspectos logísticos do curso,
pois tiveram alguns problemas. A reunião foi encerrada às 11:51 horas, convocando os participantes
para a próxima reunião, com data prevista para o dia dezesseis de junho de dois mil e dezoito, com
início às oito horas e trinta minutos, na Sede da SE-CIR/MP. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da
Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e quatro de maio 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
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_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

__________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

__________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

____________________________________
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 Titular Nível Central
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