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Aos trinta e um dias dias do mês de julho do ano dois mil e dezoito, às nove horas, foi realizada no município de
Barra Mansa, na sede da SE/CIR e NDVS, rua Pinto Ribeiro, sessenta e cinco - Centro, a sétima 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. Rosemary Mendes Rocha suplente do nivel central, Sr. Melquesedec Alves, Coordenador da
Central Regional de Regulação. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Juberto Folena de
O. Júnior, SMS de Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes, SMS de Itatiaia; Sr. Nilson R. Neves, SMS de Pinheiral, Sr.
Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Resende, Sr.
Alexandre Vieira; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira e SMS de Valença, Sra. Soraia da Graça.
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 do Piraí, Sra.
Nathália C. de Sá M. Gianine; Barra Mansa, Sra. Isabela Barreto e Sra. Simone Tisse; Itatiaia, Sra. Uayne Pereira;
Porto Real, Sra. Giane Gioia; Quatis, Sra. Cleonice Ramos; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza e Volta
Redonda, Sra. Rosa Lages. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES,
oito secretários de saúde: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Resende, Rio Claro e Valença,
ficando sem representação de secretários de saúde dos municípios de Quatis, Porto Real, Rio das Flores e Volta
Redonda. Sra. Sonia iniciou dando boas vindas e passou a palavra ao Sr. Rodrigo Lages para apresentar o
consolidado do estudo sobre PPI no Espaço Gestor. À seguir a apresentação foi interrompida para a fala de
abertura do Prefeito, Sr. Rodrigo Drable e do Secretário de Saúde de Barra Mansa, Sr. Sérgio. O prefeito falou do
esforço feito pela administração para adequação dos espaços existentes no município para melhor utilização dos
mesmos, e com a transferência da sede administrativa da secretaria de saúde para o prédio da prefeitura, permitiu
a implantação do espaço para a sede do Núcleo de Vigilância e da Secretaria Executiva da CIR. Posteriormente
Sra. Sonia pediu a palavra e agradeceu ao prefeito e ao Secretário de Saúde pela disponibilidade do espaço e a
calorosa acolhida percebida por toda a equipe e passou a palavra à Sra. Rosemary que se apresentou enquanto
servidora da SVS e representante da SES na CIR e também agradeceu a disponibilidade do espaço, enfatizando
que esta medida contribuiu para encerrar o pagamento de aluguel do espaço anteriormente ocupado como sede.
Neste momento, foram apresentados os servidores que compõem a equipe do Núcleo Descentralizado. O prefeito
deu boas vindas a todos, encerrando a abertura da plenária. Sr. Rodrigo Lages retomou a apresentação explicando
aos presentes a metodologia de elaboração do estudo da PPI e a forma de análise dos dados. Alguns secretários se
manifestaram para elucidação de dúvidas, que foram prontamente esclarecidas. Pauta: I. Apresentação - 1.
Cobertura Vacinal e Sistema de Informação – Sra. Sonia mostrou o levantamento da cobertura vacinal que
foi apresentado na última reunião da CIB, sobre a campanha de influenza, das vacinas específicas da rotina e as
vacinas selecionadas no PQAVS, que demonstram queda das coberturas em geral pelo menos nos últimos três
anos no Estado do Rio de Janeiro. Alguns municípios com situação bastante preocupante do ponto de vista de
cobertura na rotina demonstrado na série histórica dos últimos cinco anos. No mesmo levantamento também foi
apresentado a situação dos municípios de acordo com a classificação de risco do primeiro quadrimestre do ano em
curso. Houve muita discussão e críticas em referência aos dados apresentados. Sra. Conceição relata que há
muitas questões envolvidas nesta situação, inclusive o desabastecimento das vacinas que interferiu no processo de
trabalho dos municípios. Sra. Rosemary enfatiza que é necessária uma profunda discussão, e que a situação é
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muito mais complexa do que parece, pois oitenta por cento dos casos de sarampo notificados tinham pelo menos
duas doses de vacina, esse dado nos remete que não é só uma questão de desabastecimento, nos faz refletir
inclusive sobre a qualidade de conservação das vacinas na rede de frio dos municípios, alguns com esta rede
totalmente inapropriada. Sra. Conceição, fala sobre uma nota técnica conjunta proposta pela SES, em questão a
NT quarenta e sete do MS, propondo considerar somente o SIPNI como instrumento de informação. Segundo ela,
em nenhum momento o MS solicitou desconsiderar o SIPNI, mas lançar através do E-SUS que posteriormente vai
transportar para o outro sistema. E acrescenta, que neste momento o E-SUS ainda não está adequado para esta
exportação, então é necessário lançar nos dois sistemas, mas abandonar o registro pelo E-SUS não é a solução. II.
Pactuação - 1. Aprovação da ata da 6ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2018. Não tendo nenhuma ressalva,
alteração ou correção a fazer, a ata foi aprovada. 2. Solicitação de Credenciamento e Habilitação de Unidade
de Atenção Especializada em Oftalmologia - Santa Casa de Misericórdia (Barra Mansa) – Sr. Sérgio falou
sobre a solicitação de credenciamento e habilitação do serviço, com atendimento de média e alta complexidade
em oftalmologia e à princípio já atendendo as demandas do município, e que já foi inclusive realizado o primeiro
transplante de córnea em junho passado. A plenária pactuou a solicitação. 3. Solicitação de inclusão do
Hospital Regional Médio Paraíba Dra. Zilda Arns na RUE (CGUE/SAS) – Sra. Sonia informou que
esta pauta foi solicitada pela Superintendência de Unidades Hospitalares e pela Coordenação de Urgência e
Emergência da SES. De acordo com o documento enviado solicitam a inclusão de 30 leitos de UTI adulto, 10

leitos de UTI Pediátrico, 30 leitos de Retaguarda Adulto e 10 leitos de Retaguarda pediátrico do
Hospital Regional Médio Paraíba Dra. Zilda Arns no plano de ação da rede de urgência e emergência da
região. Relatou ainda que a Câmara Técnica fez algumas considerações relativas ao pedido e passou a
palavra para Sr. Rodrigo informando que segundo a avaliação dos técnicos, os mesmos obviamente
apoiam a solicitação de injeção de recursos para dar conta da rede e que de forma alguma são contrários
a esta solicitação, no entanto, no entendimento de todos, o pleito veio de forma equivocada, pois como
solicitar a qualificação de leitos que ainda não estão habilitados? Foi sugerida então a elaboração de nota
técnica com o parecer da região de acordo com as orientações devidas. Sr. Rodrigo, fala ainda que
quanto a qualificação dos leitos de retaguarda neste momento, os mesmos são de retaguarda da terapia
intensiva, e deve estar demonstrado no SCNES a abertura de novos leitos. A plenária acordou por
elaborar a nota técnica em resposta à solicitação. 4. Solicitação de cofinanciamento Estadual para o
Hosp. Maternidade Escola (Valença) – Sra. Soraia falou sobre a ativação da maternidade no Hospital Luiz
Gioseffi Jannuzzi e da necessidade de financiamento para atender as demandas de acordo com os serviços que
serão oferecidos de obstetrícia, pediatria, CPN, leitos de gestação de alto risco e UTI Neonatal . As
instalações físicas estão concluídas e são de excelência, no entanto, ainda não há possibilidades técnicas de
implementar todos os serviços, sendo importante este cofinanciamento. A plenária pactuou a solicitação. III.
Informe - 1. Processo de elaboração do Plano Estadual de Ed. Permanente em Saúde 2019-2022
(SEDS) - A pedido da Superintendência de Educação, Sra. Sonia falou sobre o processo de elaboração do Plano
Estadual de Educação Permanente, enfatizando o papel fundamental das regiões através das CIES nessa

construção, já que o plano precisa contemplar as ações discutidas e planejadas regionalmente.2. Informe
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de rendimentos do Recurso CIR – Recurso da Portaria GM/MS nº 2.979 de 15 de dezembro de
2011, Deliberação CIB-RJ n° 3.303 de 22 de janeiro de 2015, Deliberação CIB-RJ nº 3.418 de 20
de maio de 2015 e Resolução SES nº 1.188 de 12 de junho de 2015 no valor de R$ 20.000,00
depositado no Fundo Municipal de Volta Redonda – Sra. Lúcia, técnica do FMS de Volta Redonda,
apresentou as planilhas para prestação de contas do recurso da CIR, tendo como despesas no período entre junho
de dois mil e dezessete e maio de dois mil e dezoito, o valor de dois mil, duzentos e setenta e quatro reais, trinta
centavos, com saldo final em conta de oito mil e vinte e dois reais, sessenta e cinco centavos. 3. Informe de

rendimentos do Recurso NDVS – Recurso da Portaria Conjunta nº 8 de 29 de junho de 2004, no
valor de R$ 70.000,00 depositado no Teto Financeiro da Vigilância em Saúde do município de
Volta Redonda – Sra. Lúcia, apresentou para prestação de contas do recurso do NDVS, as planilhas com as
despesas do período entre junho de dois mil e dezessete e maio de dois mil e dezoito, tendo como despesa para
pagamento de aluguel, o valor de quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e hum reais, cinquenta e oito
centavos, com despesas de energia, o valor de oito mil, trezentos e trinta e quatro reais, vinte e dois centavos,
totalizando as despesas do período, cinquenta e sete mil, duzentos e noventa e cinco reais, oitenta centavos, tendo
o NDVS. Como o saldo anterior era de quarenta mil, noventa e três reais, quarenta e hum centavos, o saldo final
está negativo em dezessete mil, duzentos e dois reais, trinta e nove centavos. Sra. Rosemary informou que os
trâmites do processo para pagamento e repasse da verba ao município está atrasado por que houve por parte do
jurídico da SES a exigência de uma resolução SES para prosseguimento e conclusão do processo, apesar de existir
deliberação CIB referente ao repasse desta verba aos municípios sede dos NDVS, que representava até então o
amparo legal para os repasses efetivados desde 2013. Como o jurídico não aceitou este argumento, a SVS então
está providenciando a elaboração da referida resolução para prosseguimento do processo, tanto para o repasse
referente ao ano de dois mil e dezessete, quanto para o de dois mil e dezoito. 4. Proposta de emenda
parlamentar (Barra do Piraí) – Sra. Sonia informou que de acordo com a definição da plenária o município
de Barra do Piraí encaminhou para informe as proposta de emenda parlamentar através do ofício duzentos e

onze de nove de julho de dois mil e dezoito, de incremento temporário da MAC, número três, seis, zero,
zero, zero, dois, zero, sete, seis seis seis, dois, zero, hum, oito, zero, zero; a número três, seis, zero, zero,
zero, dois, zero, sete, seis seis, sete, dois, zero, hum, oito, zero, zero; e a número três, seis, zero, zero,
zero, dois, zero, sete, seis seis, oito, dois, zero, hum, oito, zero, zero, no valor de três milhões de reais; e
de aquisição de equipamento e material permanente, proposta número zero, hum, seis, zero, seis, seis,
zero, quatro, zero, zero, zero, hum, hum, oito, zero, no valor trezentos mil reais. 5. Comunicado
AR/SECIRMP nº 028/2018 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. Foram feitos destaques do GT de Atenção Básica sobre
elaboração de apresentação para o Espaço Gestor sobre o levantamento comparativo de consultas; no GT de
Vigilância sobre a elaboração dos planos de Enfrentamento da FA e de Contingência das Arboviroses e a
avaliação e devolutiva do NDVS para posterior encaminhamento à SES; no GC da Rede Cegonha a continuidade
da revisão do PAR em atendimento ao parecer do MS, enfatizando a dificuldade de conclusão, considerando a
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ausência dos municípios e a falta de retorno às solicitações de informação e no GC da RUE, sobre os relatórios
das portas de entrada com vistas à visita do MS. 6. Informes COSEMS – Sra. Marcela Caldas fez destaques aos
documentos já encaminhados aos municípios e falou ainda sobre a Oficina de Pactuação dos Indicadores realizada
no dia de hoje na SES, enfatizando a impossibilidade de estar presente, assim como alguns técnicos que
participam da reunião da CIR pela coincidência de agendas, e alguns técnicos indagaram sobre o encontro na
região para ampliar a discussão e definição de metas pelos municípios. Sra. Sonia informou que possivelmente
será estabelecida uma data para a reunião. 7. Informes Gerais – Sr. Melquesedec falou sobre a transferência de
sede da Central Regional de Regulação para o prédio do Hospital Regional, após a mudança do NDVS e saída do
prédio anteriormente ocupado. A reunião foi encerrada às 12:00 horas, convocando os participantes para a

próxima reunião, no vinte e um de gosto às oito e trinta horas em local a ser informado posteriormente.
Eu, Sonia Regina S. de P. Machado, Secretária Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Barra Mansa,
trinta e um de julho de dois mil e dezoito.

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

________________________________
Juberto Folena de Oliveira Júnior
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa

__________________________________
Nilson Rodrigues Neves
SMS de Itatiaia
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__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

____________________________________
. Alexandre Sérgio Alves Vieira

SMS de Resende

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

___________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central
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