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Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezenove, às dez horas, foi realizada no município
de Barra Mansa, Loja Maçônica, sito à Rua São Sebastião, 8 – Centro, 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 Regina S. de P. Machado, Secretária
Executiva da CIR-MP; Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra.
Izabela M. Ribeiro, representante titular do nível central, Sra. Renata Carnevale Assessora Chefe da
Regionalização, Sr. Leandro Abal, da SGAIS; Sra. Renata Dias, SGAIS e 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 Curty; SMS de Quatis,
Sra. Ana Lúcia Galvão; 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. Carlos Renato Ferreira, Subsecretário de Saúde de Barra do Piraí; Técnicos (as) dos
seguintes municípios: Barra Mansa, Sra. Simone Tisse, Sra Isabela Barreto, Sra. Ana Lúcia Souza, Sra.
Fernanda Castro, Sra. Meriele Lisboa, Sra. Mariana Almeida, Sra. Patrícia Dopacio; Porto Real, Sra.
Giane Gioia, Resende, Sr. Gustavo Adolf Fichter; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier e Volta Redonda, Sra.
Hélia Paula Brum Maia e Sra. Arlete Corty. Resumo dos Presentes: A plenária contou com a presença
de representação da SES, sete secretários de saúde: Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis,
Rio Claro e Valença, ficando sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí,
Resende, Rio das Flores e Volta Redonda. Sra. Sonia deu boas vindas a todos e convidou o Sr. Sérgio,
Secretário de Saúde de Barra Mansa para fazer a abertura da reunião. Sr. Sérgio cumprimentou a todos,
em especial deu as boas vindas a Sra. Renata Carnevale. Em seguida Sra. Izabela pediu a Sra. Sonia que
prosseguisse na condução da reunião, que passou para os itens de apresentação. I. Apresentação: 1.
Cenário Epidemiológico das Arboviroses e Dia D (SVS) - Sra. Sonia apresentou o cenário epidemiológico
das Arboviroses, destacando que os dados do Estado demonstram forte tendência para uma epidemia de
Chikungunya, especialmente na região, pois toda população está suscetível ao vírus e a falta de vivência
da assistência no atendimento a esses casos, além disso, os municípios de Resende e Volta Redonda nas
quatro primeiras semanas do ano apresentaram casos positivos de dengue. Enfatizou que a região se
encontra num corredor epidemiológico importante, entre a região Centro Sul, que tem o vírus tipo dois
isolado e o Estado de São Paulo com ocorrência de casos de dengue, o que torna imprescindível a
vigilância e coleta oportuna para exame de isolamento viral. Destacou ainda, a definição do “Dia D” no
Estado que será em dezesseis de março, solicitando o empenho de gestores e técnicos na promoção de
ações de mobilização, conscientização e prevenção das arboviroses. Falou ainda sobre a instituição pela
SES de um grupo de trabalho da Regionalização, coordenado pela Assessoria de Regionalização para
estabelecer ações de fortalecimento das regiões. Para contribuir na formulação da proposta duas regiões
foram convidadas a fazer parte do grupo, Centro Sul e Médio Paraíba. Informou que considerando o
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cenário atual, para o desenvolvimento desta proposta, o primeiro projeto a ser trabalhado em ações
articuladas nestas regiões entre o NDVS, a CREG e a SE/CIR com a participação da equipe da
Superintendência de Atenção Primária, seria voltado para as Arboviroses. Como foi verificado nas
visitas técnicas anteriormente realizada pela SVS, fragilidades nos Planos de Contingência, foi definido
realizar nova visita técnica aos municípios para apoiá-los na revisão destes planos. Assim, na região
neste primeiro momento a vivita será realizada em quatro municípios, Pinheiral no dia vinte e sete de
março, Rio das Flores, no dia dezenove de março, Valença em vinte de março e Quatis no dia vinte e
seis de março. À seguir Sra. Sonia passou a palavra para Sra. Renata, que se apresentou e falou que tem
ido a todas as regiões nas reuniões da CIR. Enfatizou como meta do novo governo, o fortalecimento da
regionalização, com ações descentralizadas que venham garantir à população acesso igualitário e de
qualidade nos serviços de saúde. Disse ainda que está a disposição na escuta e busca de soluções para os
problemas da região. Reforçou o pedido de apoio dos gestores no desenvolvimento das ações no dia D.
2. Curso de Gestão do CEO e Quinta turma do Curso Odontológico do Paciente com Câncer (SAPS) -

Sra. Sonia informou os critérios para a inscrição nos Cursos de Gestão de CEO e na Quinta Turma do
Curso Odontológico do Paciente Com Câncer, lembrando que só poderão participar os municípios que
ainda não foram capacitados. 3. PROADI-SUS – Curso de Gestão de Políticas de Saúde por Evidências
(SGAIS) - Sobre o Curso de Gestão de Políticas de Saúde e Evidências – PROADI-SUS, Sra. Renata
informou que a data será alterada e que informará a nova data, mas a inscrição iniciou no dia de hoje,
vinte de fevereiro. 4. Plano de Ação Ouvidorias do SUS – Portaria GM/MS nº 1975 de 29/06/18 - Sra.
Sonia falou sobre a Portaria mil, setecentos e noventa e cinco de junho de dois mil e dezoito, sobre a
descentralização das Ouvidorias e recurso de quatrocentos e oitenta mil reais para o custeio e
investimento das ações de implantação e qualificação. Tendo como público alvo, a ouvidoria da SES/RJ
e os noventa e dois municípios do Estado do Rio. 5. Serviço de Oftalmologia (Barra Mansa) – Sr. Álvaro
informou que o Hospital de Olhos funciona anexo a Santa Casa de Barra Mansa e já está em
funcionamento. Para ampliar o atendimento aos usuários do SUS do próprio município e municípios do
Médio Paraíba é necessário pactuar os serviços e estabelecer fluxo de regulação para procedimentos de
Alta e Média Complexidade. Baseado na população de Barra Mansa poderá oferecer novecentas
consultas/mês. Informa que hoje a fila de espera é pequena, mas caso haja necessidade, se propõe fazer
mutirões. Também vão oferecem serviço de transplante de córnea, já disponível para o Estado. Sr.
Sérgio deu depoimento de atendimentos de sucesso no tratamento e cirurgias. Sra. Conceição informou
que todo o recurso de oftalmologia da região está em Niterói, e diz ser necessário buscar financiamento
do Ministério da Saúde para alta e média complexidade e trazer os recursos regionais de acordo com as
Portarias, pois não adianta procedimento de alta sem garantir a linha de cuidado. II. Pactuação: 1.
Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2019 – Sra. Sonia perguntou se havia alguma
alteração a ser feita na ata. Não havendo manifestação contraria a ata foi pactuada. 2. Diagnóstico Regional para
o Planejamento Regional Integrado (AR/ATP) - Foi informado que o plano foi encaminhado para apreciação
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dos técnicos da CT e do GT de Planejamento e todas as sugestões e solicitações de correção foram realizadas e
posteriormente enviado aos gestores também para apreciação anterior a esta plenária. Não havendo no momento
nenhuma solicitação de revisão ou alteração, o Diagnóstico Regional foi pactuado. 3. Solicitação de habilitação
de 7(sete) leitos de UTI na Santa Casa de Misericórdia (Barra Mansa) - Sr. Sérgio explicou que a solicitação
foi encaminhada, para adequação e inserção dos leitos na rede de urgência e emergência da região – PAR da
RUE. Não havendo considerações foi pactuado. Sra. Renata pediu a palavra para informar que o cofinanciamento
da SES relativo ao SAMU, UPA e IAFAB para os municípios será repassado em breve. O repasse das bases do
SAMU, será depositado no Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda, conforme pactuado. Mas Sra.
Conceição orienta por ratificar deliberação CIR para apreciação na CIB de março . III - Informe: 1. Nota
Técnica n° 1, 2 e 3 da APS – Módulo de Planejamento do DIGISUS Gestor (APS) - Sonia enfatizou que os
municípios enviaram as atualizações, exceto Quatis e Porto Real, que responderam que ainda hoje vão fazer a
atualização dos representantes de seus municípios no SARGSUS. A nota dois traz as orientações quanto à
implantação do módulo de planejamento do DIGISUS Gestor e sua utilização. Sonia informou que a capacitação
agendada para o dia sete de fevereiro não foi concluída pois o sistema travou. A capacitação será realizada na
região, no dia vinte e oito de fevereiro na UNIFOA - Campus Aterrado em Volta Redonda. E a nota três é
complementar as duas notas anteriores reforçando sobre as etapas de alimentação do sistema, com destaque para a
inserção dos dados do RAG que só poderá ser alimentado após a inserção dos dados do PMS e apresentou ainda o
relatório do SARGSUS com a situação dos municípios sem informação ou que não anexaram a PAS 2018. 2.
Calendário DIGISUS e Discussão da série histórica dos indicadores referente a pactuação 2019 das metas
dos indicadores relacionados as prioridades Nacionais e Estadual (APS) – Foi informado que no dia vinte e
seis de fevereiro na SES, será a oficina de discussão da série histórica dos indicadores nacionais e estaduais do
pacto interfederativo e as orientações do processo. Sra. Giane pediu que houvesse uma prévia na região para
ciência e análise da série histórica, e pediu que esta seja enviada aos municípios previmente à oficina. Sra. Renata
informou que pediu ao Planejamento/SES para enviar a série histórica para a SE, para envio aos municípios. 3.
Extensão da distribuição dos repelentes adquiridos pela União e distribuído pela SES/RJ para atendimento
da população em situação de elevada vulnerabilidade social, epidemiológica e ambiental (SAFIE) – Foi
apresentado a deliberação CIB que extende a distribuição de repelentes para população no município de alto risco
epidemiológico, e que os outros critérios de distribuição ficam mantidos. Sra. Conceição pediu informação à

Sra. Renata sobre como o Estado vai garantir os medicamentos de alto custo, que estão relacionados no
manejo clínico para a Chikungunya. Sra. Renata disse que traria retorno em breve sobre o assunto. Sra.
Conceição alertou para o fato de estar constando no plano de contingência das Arboviroses a
distribuição de repelentes e medicamentos de Alto Custo, o que na falta dos mesmos poderá haver
questionamentos por parte do Ministério Público cobrando dos gestores e municípios o cumprimento da
indicação. Sra. Renata informa que já obteve retorno por telefone do Subsecretário da Vigilância, que
ficou de verificar a questão junto ao Ministério da Saúde. 4. Estratégia NutriSUS (SAFIE) - A SAFIE
orienta aos municípios que com a proximidade do período letivo, que os municípios se antecipem a retomada das
articulações para execução desta estratégia. Enfatiza que até o momento não houve por parte dos municípios
nenhuma solicitação oficial de desligamento da estratégia, entendendo desta forma pela continuidade. Solicita
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ainda que aqueles que não encaminharam a prestação de contas referente ao segundo ciclo do ano de dois mil e
dezoito, que o façam o mais breve possível. Conforme relação encaminhada somente Rio das Flores, ainda não
respondeu. 5. Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A (SAFIE) – Foi informado a pedido da
SAFIE, sobre o prazo para desligamento e novas adesões ao Programa Nacional de Suplementação de Vitamina
A, a relação e situação dos municípios ao referido programa. 6. Cofinanciamento SES (SAECA) - Apresentado
a relação e a situação de adesão e assinatura do termo. Assinaram na região: Barra Mansa, Piraí, Rio Claro, Rio
das Flores, Valença e Volta Redonda.7. Prazo para adequação da Rede de Frio dos municípios – RDC
197/2017 (GT/VS) - Sra. Juliana informou que esta foi uma discussão trazida ao GT pelo município de Piraí,
apresentou os critérios da RDC e enfatizou sobre o prazo para adequação dos municípios na rede de frio das
unidades de saúde e da central até dezembro de dois mil e dezenove, mudando os equipamentos de geladeiras
convencionais para câmaras de conservação recomendada tecnicamente. Apresentou os modelos e a estimativa
dos preços destas câmaras que devem ser utilizadas em todas unidades de saúde. Sra. Conceição disse que o valor
dessa adequação ficaria muito dispendioso para os municípios. Por isso vem fazendo uma discussão com o Estado
para articulação junto ao Ministério da Saúde prorrogando o prazo e sugeriu fazer um pregão para todo o Estado.
Sra. Sonia informa que será solicitado aos municípios informações sobre a situação de cada uma de suas unidades
com relação aos equipamentos atualmente utilizados para encaminhar a SVS. 8. Devolutiva à solicitação de
atendimento das gestantes da APMIR em leitos de UTI no Hosp. De Emergência de Resende
(AR/PAISMCA) - Foi informado sobre a resposta aos trâmites de solicitação do município de Resende, através
do Ofício número três, cinco, cinco, para atendimento das gestantes da APMIR em leito de UTI no Hosp. de
Emergência do município, destacando o encaminhamento dados pela Área Técnica do PAISMCA, de envio peolo
município de cópia de contrato entre APMIR e município para este atendiemtno. 9. Devolutiva à solicitação de
habilitação da APMIR como unidade de atendimento à Gestação de Alto Risco – GAR (AR/SAECA) - Foi
informado que a Assessoria de Regionalização solicitou uma cópia do pedido de visita da VISA após cumpridas
as pendências apresentadas no relatório da primeira visita técnica. Sra. Renata solicitou a palavra e pediu aos
municípios que as demandas ora apresentadas sigam o fluxo de trâmites estabelecido, pois a mesma tem
implementado esforços para dar respostas às demandas de forma ágil e o mais transparente possível. Informou
ainda que o edital do PROADI SUS ainda não foi publicado e que a série histórica dos indicadores também está
disponível no site do Conexão Saúde. 10. Comunicado AR/SECIRMP nº 013/2019 sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ – Sra. Sonia informou que 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. Alguns Técnicos presentes destacaram os pontos principais das reuniões de seu
grupo: Na Atenção Básica, Sra. Beatriz informou que vão iniciar um projeto para trabalhar a saúde da criança e
adolescente de forma integral ; Sra. Sonia informou que no GC da Rede Cegonha, com o desligamento da Sra.
Rosa do município de Volta Redonda, o grupo indicou como articuladora, as representantes do município de Piraí,
Sra. Juliana, como titular e do município de Barra Mansa, como sulplente a Sra. Maria das Graças. Também
passou a compor o grupo para apoio e assessoria técnica, o representante do CISMEPA, Sr. Rodrigo Lages.e no
Grupo Condutor da RAPS, Sonia destacou o Fórum Bimensal do GC RAPS, no dia vinte e dois de fevereiro do
presente ano, de oito às treze horas, no Auditório da UFF- Campus Aterrado em Volta Redonda. Nesse Fórum
serão discutidas as medidas da Nota Técnica número onze do ano de dois mil e dezenove, que altera a política de
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saúde mental atual. 11. Informes COSEMS - Sra. Conceição informou que foi realizado o V Congresso de
Secretarias Municipais de Saúde do COSEMS, nos dias doze e treze de fevereiro de dois mil e dezenove, onde a
participação dos gestores e técnicos foi muito importante. Citou que estiveram presentes nomes importantes do
cenário da saúde e destacou a presença do ex Ministro da Saúde Arthur Chioro. Agradeceu a participação de oito
secretários da região e seus técnicos. Sra. Sonia Machado informou que apresentou o trabalho “Elaboração do
Diagnóstico Situacional do Médio Paraíba para o Planejamento Regional Integrado”. Agradeceu ao Secretário de
Pinheiral, Sr. Everton pela vaga do município cedida para que ela pudesse participar ativamente do congresso. 12.
Informes Gerais - Sr. Gustavo soliocitou a palavra e informou que Resende está com dificuldades de acesso em
Volta Redonda para marcar cintilografia e gostaria de saber do município qual é a dificuldade apresentada no
momento, pois a PPI está neste município e município de Resende tem pago pelo serviço em outro prestador para
garantir o atendimento aos usuários. Pede esclarecimentos ao município de Volta Redonda. A Secretária de Saúde
de Valença manifestou apoio e endossou a solicitação do técnico de Resende. Sra. Renata reforçou a proposta do
novo governo de fortalecer a regionalização, implementando ações que venham impactar na resolução dos
problemas. Os problemas serão ouvidos e serão apoiados para resolvê-los, trazendo ao usuário melhoria e
qualidade no atendimento. Agradeceu a todos pela presença. E falou que pretende estar presente nas regiões mais
vezes. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e trinta minutos,

convocando os participantes para a próxima reunião, no dia vinte e oito de março, às nove horas, no
município de Itatiaia, em local a ser informado posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da
Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Barra Mansa, vinte de fevereiro de dois mil e
dezenove.

_____________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

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

_______________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa
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__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

____________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

____________________________________
Ana Lúcia N. da G. Galvão
SMS de Quatis

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

_________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

_____________________________
Izabela M. Ribeiro
Representante Titular Nível Central/SES
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