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Aos quatro dias do mês de setembro 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 oitava
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 Executiva da CIRMP, Sra.Izabela M. Ribeiro, representante titular do nível central e 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 Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra.
Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira e SMS de Volta
Redonda, Sr. Alfredo Peixoto de Oliveira 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 do Piraí, Sra. Nathália C. de Sá M. Gianine;
Barra Mansa, Sra. Simone Tisse; Porto Real, Sra. Giane Gioia; Quatis, Sra. Cleonice Ramos; Rio Claro,
Sra. Beatriz Xavier R. de Souza e Volta Redonda, Sra. Rosa Lages e Convidados Sra. Pollyanna Mazilli,
Coordenadora do CER III, Volta Redonda; Sra.Maria Lúcia de Oliveira , Quatis; Sra. Suzanne Baliero
Mesquita, Subsecretária de Saúde de Porto Real. Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a
presença de representação da SES, seis secretários de saúde: Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral,
Piraí, Rio Claro e Volta Redonda, ficando sem representação de secretários de saúde dos municípios de
Itatiaia, Quatis, Resende, Rio das Flores e Valença. Sra. Sonia iniciou dando boas vindas e passou a
palavra a Sra. Rosa Lages para apresentar o consolidado do estudo sobre PPI de Volta Redonda no
Espaço Gestor. A seguir Sra. Izabela passou a palavra para Sra. Sonia. Pauta: I. Apresentação – Sonia
apresentou os fluxos e enfatizou a necessidade de cumprir esses fluxos, pois isso agiliza e garante os
trâmites dos documentos e visibilidade nos sistemas, evitando perder os prazos. II. Pactuação - 1.
Aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2018. Não tendo nenhuma ressalva,
alteração ou correção a fazer, a ata foi aprovada. 2. Aprovação das metas municipais do SISPACTO
2018 (ATPI-SES/RJ) – Foi informado que todos os municípios encaminharam as planilhas com as
metas definidas. Enfatizado com os presentes as responsabilidades municipais com a alimentação das
metas nacionais no sistema, que ainda não foi liberado pelo Ministério da Saúde e a inserção das metas
de monitoramento estadual através do FORMSUS, cujo link já foi disponibilizado e informado a todos
para alimentação, lembrando ainda a necessidade de apreciação pelo Conselho de Saúde. O processo do
pacto interfederativo foi aprovado. 3. Curso Método Canguru (PAISMCA) – Foi apresentado como
objetivo do curso, capacitar profissionais para serem tutores e multiplicadores regionais, tendo como
critérios a sua liberação para conclusão do curso e participação nos encontros posteriores, a
contrapartida municipal na liberação do profissional e o compromisso pelo transporte, alimentação e/ou
hospedagem durante os três dias do curso, entre os dias dezenove a vinte e um de setembro, na
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Maternidade Leila Diniz, Rio de Janeiro. Foi informado ainda que a proposta foi apresentada no GT de
Atenção Básica e GC da Rede Cegonha para a indicação dos profissionais e definiram como critério
para escolha, a ordem de envio das indicações que atendessem os critérios, assim, será encaminhado os
nomes de Rozana Aparecida de Souza do município de Itatiaia e Ana Paula dos Santos do município de
Quatis, mas foi sugerido encaminhar os outros nomes enviados na condição de uma lista de espera. A
proposta foi pactuada. 4. Solicitação de Credenciamento e Habilitação do Centro de Parto Normal
Intra-Hospitalar – (Barra Mansa) – Apresentado o pleito do município para credenciamento e
habilitação do CPN no Hospital Maternidade Tereza Sacchi de Melo, de acorod com o plano de ação
regional da Rede Cegonha. Sr. Sérgio endossou e informou não ter nada acrescentar. Sem ressalvas o
pleito foi aprovado. 5. Prestação de contas – relatório SAMU POA 2º trimestre 2018(GC RUE). Foi
apresentado pelo Sr.José Luis da Silva o relatório trimestral de prestação de contas. Ressaltou durante a
apresentação os dados solicitados por ocasião da apresentação na sexta reunião ordinária da CIR-MP, o
quadro sobre relatórios gerados pelo sistema de monitoramento das viaturas (GPS), quilometragem
percorrida e horas de motor ligado por ambulância/mês. Após as considerações dos presentes, sem
ressalvas, o relatório foi aprovado. III. Informe - 1. Processo de Planejamento Regional Integrado
(AR e ATP) – Informado aos presentes sobre a etapa atual do planejamento regional integrado, neste
momento passando pela revisão dos diagnósticos com a contribuição dos representantes de nível central
e apoiadores do COSEMS e a atualização do cronograma para continuidade do processo: na CIB de
setembro – repactuação do cronograma; um Seminário em duas etapas para setembro e outubro, com
debate conceitual, sendo dia dezenove de setembro , o Planejamento regional da rede de atenção à saúde
e dia dezoito de outubro a Governança regional; na CIR de outubro – será ampliada para devolução do
material e revisão; no início de novembro um Seminário para apresentação dos diagnósticos regionais e
definição de prioridades; na CIR de novembro será a pactuação dos diagnósticos regionais e as
prioridades e na CIB de dezembro a pactuação dos diagnósticos regionais e prioridades e conclusão com
documento final. 2. Questionamento da qualidade dos testes rápidos para dengue, chikungunya e
zika (SVS) - Sra. Rosemary falou sobre a necessidade dos municípios se manifestarem oficialmente
sobre os problemas e ineficiência apresentados nos kit de teste rápido para dengue, chicungun. É uma
realidade a ineficiência desses kits e continuam sendo distribuídos para utilização nas nossas unidades.
Sra. Conceição disse que esse problema vem sendo trazido na CIB sem resultado. Por isso propõe que o
GT de Vigilância da CIR-MP faça um relatório/documento e encaminhe para a CIB. Sra. Rosemary
apoiou a sugestão. 3. Solicitação de remanejamento de PPI – município de Mendes (AR-SE/CIR
CS) – Conforme fluxo definido e documentação apresentada, foi informado sobre a solicitação de
remanejamento do município de Mendes da região Centro-Sul, em procedimento de tomografia,
retirando do município de Barra do Piraí para o município de Vassouras. 4. Regulação de Oncologia
para o HINJA (Piraí) - Sra. Conceição disse que Piraí está enfrentando um problema muito sério com a
regulação de pacientes para a Oncologia em Volta Redonda, pois apesar do paciente ter comparecido ao
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serviço por três vezes, no sistema de regulação está registrado como faltoso. No atendimento foi
solicitado ao paciente mais exames e informado que o serviço não atendia aquele tipo de câncer. O
mesmo não foi atendido e veio à óbito. Como a regulação se dá pelo SISREG, a Secretaria não tem
ingerência neste processo. Sra. Rosa falou de questões pontuais do SISREG, que tem causado déficit no
faturamento dos municípios, como por exemplo, agendamento de exames de alto custo para pacientes de
municípios que não tem referência no local onde o paciente está sendo atendido. Depois a conta aparece
para o município pagar sem direito a questionamentos. Sra. Izabela sugeriu que fosse solicitada uma
reunião da CIR-MP no nível central, com a presença da Coordenação da Regulação e da SAECA, para
levar esses fatos ao conhecimento e possibilitar uma discussão e propostas para a solução desses
problemas. 5. Funcionamento do CER III - demandas e nova programação de oferta de
atendimentos (Volta Redonda) – Sra. Pollyanna, coordenadora do CER III/VR apresentou os critérios
de elegibilidade do paciente para o serviço e que o paciente é regulado pelo SISREG. Apresentou a
disponibilidade de vagas por município e área de reabilitação e pediu que as pessoas deixasssem seus
contatos na lista que a mesma trouxe. Relatou ainda que, na reabilitação visual o serviço não está
recebendo numero de pacientes suficiente de acordo com a meta de atendimentos/mês estabelecida pelo
Ministério da Saúde, o que pode incorrer na desabilitação do serviço. Solicitou ainda à Sra. Sonia que a
apresentação seja encaminhada aos municípios. 6. Comunicado AR/SECIRMP nº 032/2018 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 alguns destaques. 7. Informes COSEMS - Sra. Marcela
Caldas fez destaques aos documentos já encaminhados aos municípios e falou ainda sobre o cusro de
capacitação à distância de Integração da Vigilância em Saúde e Atenção Básica. 8. Informes Gerais –
Foi informado sobre a Primeira Mostra de Saúde Bucal dos Municípios do Rio de Janeiro, em treze de
novembro e os critérios e prazo de inscrição, informado ainda sobre o Curso de Ostomia oferecido pelo
município de Volta Redonda no dia dois de outubro e critérios e vagas para inscrição. A reunião foi
encerrada às 12:00 horas, convocando os participantes para a próxima reunião, no dia vinte e oito de
setembro às oito e trinta horas em local a ser informado posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva,
Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Barra Mansa, quatro de setembro de
dois mil e dezoito.
___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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___________________________________
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

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

____________________________________
Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
SMS de Volta Redonda
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_________________________________
Izabela M. Ribeiro

Representante Titular Nível Central/SES

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central
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