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Aos vinte e oito dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, às dez horas, foi realizada no
município de Itatiaia, Hotel La Ponsa- Rua Cel. José Mendes Bernardes, 272 – Vila Paraiso, a terceira
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. Rosemary M. Rocha, representante suplente do nível central, Sra. Maria
Edéa Giovanini representante da Superintendência de Regulação e 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 da Silva; 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 Porto Real, Sr. Luiz Fernando Curty; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Galvão
e SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta Ferreira. Compareceram ainda: Sra. Marcela Caldas, apoiadora
regional e representante técnica do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante técnico do CISMEPA;
Sr. José Luís da Silva e Sr. Daniel Fraga, representantes da VIVARIO-SAMU; Sr. Richard M. Oliveira
representantes do SE/NSFRJNEMSRJ/RJ/SE/MS. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do
Piraí, Sra. Francine Porto Fraga; Barra Mansa, Sra. Simone Tisse e Sra. Maria das Graças; Itatiaia, Sra.
Uayne de Souza Pereira, Sra. Carina N. de Arruda e Sra. Rozimeire C.C. Franco; Porto Real, Sra. Giane
Gioia; Quatis, Sra. Cleonice Ramos da Silva; Volta Redonda, Sra. Hélia Paula Brum Maia, Sra. Marina
Marinho e Sra. Arlete Corty. 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, Porto Real,
Quatis e Rio Claro, ficando sem representação de secretários de saúde os municípios de Resende, Rio
das Flores, Valença e Volta Redonda. Sra. Sonia deu boas vindas a todos e convidou o Sr. Nilson,
Secretário de Saúde de Itatiaia para fazer a abertura da reunião. Sr. Nilson cumprimentou dizendo que a
presença de todos engrandecia o seu município. Desejou um bom dia de trabalho e que esse encontro
tivesse resultados que fossem de encontro aos problemas vividos pelos municípios da região. Sra. Sonia
destacou a importância de fazer as reuniões da CIR de forma itinerante, trazendo aproximação,
conhecimento e sensibilização da realidade de cada um e fortalecer as ações da região do Médio Paraíba.
Em seguida Sra. Rosemary pediu a Sra. Sonia que prosseguisse na condução da reunião, que passou para
os itens de apresentação. I. Apresentação: 1. Cenário epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela Sra. Sonia apresentou o cenário epidemiológico das arboviroses, destacando que os dados do Estado
apontam forte tendência para uma epidemia de chikungunya e aumento do número de casos de dengue.
Destacou a informação do isolamento do vírus tipo II em Vassouras, na região Centro Sul. Também
destacou o aumento das notificações de casos de dengue em Barra Mansa e Volta Redonda. 2. Cartilha
do Sistema Estadual de Regulação - Guia Rápido Solicitante e Regulador - Foi apresentada pela Sra. Maria
Edéa que fez a leitura dos itens da nova Cartilha de Regulação que tem por objetivo contribuir para a
normalização do fluxo da regulação. Mas para isso é preciso inserir os dados dos pacientes corretamente,
conforme indicado na cartilha para não haver problema. Informar o CNES e nome do médico solicitante, porque
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senão o sistema não transfere para outra região quando não há vagas. E aí tem que fazer nova inserção. No caso
de solicitação de leito é importante informar diariamente a situação do paciente, senão o sistema considera alta do
paciente e regula o leito para outro. Explicou que o prazo para informar a secretaria o dia da consulta é de dez
dias, só que o prestador só abre a agenda cinco dias antes da consulta e por isso esse prazo fica apertado para
contactar o paciente. Mas também se não agendar, o prestador só vai abrir novamente a agenda no mês seguinte.
Por isso é melhor agendar mesmo correndo risco de não conseguir contato com o paciente. Falou também que é
importante registrar as solicitações nos sistemas, para evitar a judicialização e ter como comprovar que o
agendamento foi realizado. Mesmo que faça contato por telefone ainda assim tem que inserir a solicitação de
agendamento na regulação. Sra. Conceição questionou que na maioria das vezes não se consegue regular através
do sistema, tem que ser por telefone com algum contato pessoal, pois a Regulação só informa que está em fila e
não dá outra possibilidade de resposta. Também falou que não consegue vaga pra gestação de alto risco nos
hospitais que são referência como em Volta Redonda e em Barra Mansa, e quando consegue em Resende, o
profissional ainda escolhe receber a paciente de menor risco para não ocupar por muito tempo o leito. Quem tem
conhecimentos consegue e quem não tem? Sr. Rodrigo perguntou sobre a lei Estadual que autoriza o poder
executivo a criar um aplicativo específico para marcação de consultas na rede de saúde do Estado do Rio de
Janeiro. Sra. Maria Edéa disse que ainda estão caminhando com muita dificuldade e que dentro das medidas dos
cem dias, não será implantado. Mas continuarão trabalhando para implantá-lo. Sr. Rodrigo perguntou ainda,
porque não utilizar um sistema que auxilia na obtenção de informações sobre a regulação . Sra. Maria Edéa diz
que não tem recurso para comprar esse sistema porque é de uma empresa privada e que primeiro tem que utilizar
os sistemas do Ministério que não tem custo. Sobre as dificuldades de regulação citadas por Sra. Conceição, disse
que mesmo com essa dificuldade façam a inserção na regulação e avisem por telefone. Mas é preciso esse
registro. Também falou que está previsto um GT de Regulação com a SAECA, SAS etc., onde discutiriam os
problemas e soluções para as dificuldades que estão sendo apontadas. Sonia disse que vai levar para a Câmara
Técnica e Planejamento uma proposta de implantar um GT de regulação na região. 3. Acompanhamento da CIR
- Foi uma solicitação do articulador do GC RUE Sr. Rodrigo, para chamar a atenção dos gestores para o
esvaziamento das reuniões da RUE, que culminou com a reunião de março, onde estiveram presentes apenas
representantes de três municípios, o que vem impossibilitando a tomada de decisões importantes. Na apresentação
ficou demonstrado o índice de frequência dos municípios nas reuniões de todos os Grupos no ano de dois mil e
dezessete, dois mil e dezoito e dois mil e dezenove até março. Os municípios não estão comparecendo às
reuniões, com poucas exceções. Rosemary lembrou a todos a crise vivida pelos municípios e a dificuldade de
conseguir transporte para os funcionários. Sugeriu então que diminuíssem o número de reuniões, intercalando nos
meses pares e ímpares. Sra. Sonia informou que só os Grupos de Trabalho tem reuniões mensais. Os Grupos
Condutores só tem reunião a cada dois meses. Sra. Sonia pediu aos gestores que incentivassem seus técnicos a
participarem das reuniões. Sr. Sérgio, Secretário de Saúde de Barra Mansa solicitou a inclusão na pauta de
pactuação o pedido de credenciamento de Serviço de Nefrologia no Município de Barra Mansa. Todos
concordaram. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2019 - Não
havendo alterações a ata foi pactuada. 2. Retificação nas atas da 10ª e 11ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2018
- Sr. Rodrigo propôs alterar na décima ata (linhas oitenta e três até noventa) retificando a descrição proposta
para a devolução das ambulâncias e seus critérios e proposta trazida pelo Sr. Rodrigo foi a cessão de técnicos de
enfermagem pelos municípios para cobertura de férias de funcionários do SAMU e na décima primeira ata (linhas
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cento e quatro até cento e quinze) sobre solicitação de pactuação da versão final da planilha de devolução
das Ambulâncias do SAMU para os municípios e solicitação de reposição de técnicos de enfermagem
para a cobertura de férias dos funcionários do SAMU. Todos concordaram e as retificações foram pactuadas.
3. Aprovação das metas municipais de Pactuação Interfederativa 2019 (ATP- SES/RJ) - Sra. Sonia
apresentou as metas municipais dos indicadores referentes ao Pacto Interfederativo para o ano de dois mil e
dezenove e encaminhamento de Deliberação conforme texto da apresentação. Não havendo considerações
contrárias foi pactuado. 4. Distribuição de vagas para os Cursos de Capacitação do Plano de Enfrentamento
à SCZ e STORCH (SAPS) - Sra. Sonia apresentou os Cursos de Capacitação do Plano de Enfrentamento à SCZ
e STORCH e a definição de vagas por município na região. Capacitação em AIDPI Criança - duas turmas em
Volta Redonda concomitante – vinte e cinco vagas cada turma, Público-alvo: médicos e enfermeiros da Saúde da
Família. Metade das vagas deverá ser destinada para médicos e metade para enfermeiros, Local e data: Volta
Redonda – Dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco, e trinta e trinta e um de julho; UNIFOA. Capacitação
em AIDPI Neonatal - Em Volta Redonda – uma turma com vinte e cinco profissionais. Data a ser definida,
aguardando posicionamento dos replicadores. Público-alvo: médicos e enfermeiros da Saúde da Família. Metade
das vagas deverá ser destinada para médicos e metade para enfermeiros da Saúde da Família. Proposta de vagas:
duas por município: um médico e um enfermeiro, totalizando vinte e quatro, uma vaga restante. Capacitação em
Estimulação Precoce para fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais) – trinta e cinco vagas,
Público-alvo: fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas do CER e NASF. Local e data: Volta
Redonda (hotel a ser definido) - Dias três e quaatro de setembro. Capacitação em Cuidado Biopsicossocial – trinta
e cinco vagas, Público-alvo: médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, agentes comunitários de saúde,
técnicos de enfermagem, profissionais da educação infantil, gestores, pontos focais de ZIKA Vírus. Local e data:
Volta Redonda – Dias três e quatro de setembro. Sra. Conceição informou que existe uma verba no valor de
duzentos e cinquenta mil reais aguardando definição para execução. Sra. Sonia disse que vai levar para discussão
em próxima reunião da CIES. Quanto à vaga remanescente para o curso de AIDPI Neonatal, o critério definido
pelo grupo foi sortear entre os municípios Polos do Pré-natal de alto risco: Barra Mansa, Resende, Valença e
Volta Redonda. No sorteio a vaga ficou com o município de Barra Mansa. 5. Proposta de organização de
adequação à RDC 197 - Rede de Frio nos Municípios (GT VS) - Sra. Sonia apresentou o diagnóstico da Rede
de Frio dos municípios na central e em suas unidades que realizam vacinação, frente à necessidade de adequação
conforme a RDC cento e noventa e sete de vinte e seis de dezembro do ano de dois mil e dezessete. Sra.
Conceição comentou que esse valor estimado só se consegue comprar as câmaras de conservação com recurso de
emenda parlamentar. Acha necessário fazer um projeto de bancada estadual e negociar junto ao Estado. Sra.
Rosemary disse que devido a inviabilidade financeira para cumprir a RDC a VISA estadual terá que estender os
prazos ou não cobrar o cumprimento da RDC. Lembrou ainda que mais importante que as câmaras de
conservação, são os geradores. Sra. Rosemary vai encaminhar para a SE/CIR um levantamento da Série Histórica
da região . O Diagnóstico e as propostas apresentadas foram pactuados. 6. Prestação de contas – relatório
SAMU – POA 4º trimestre 2018 (GC RUE) - O relatório da prestação de contas do quarto trimestre do ano de
dois mil e dezoito do POA do SAMU foi apresentado pelo Sr. Daniel, representante da VIVA RIO, que informou
que houve mudança no POA e por isso modificou a metodologia de pontuação. Destacou o desempenho da equipe
do SAMU no cumprimento das metas estabelecidas. E Também que ficou abaixo da meta para contratação de
equipe, pois os profissionais selecionados não compareceram para assumir as vagas. Informou que nesse
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trimestre o Hospital que mais recebeu pacientes foi o de Barra do Piraí. O relatório foi pactuado 7. Solicitação de
adequação do Centro de Parto Normal no Hospital Tereza Sacchi Moura (Barra Mansa) - Sra. Maria das
Graças apresentou falou sobre solicitação de adequação do CPN de CPNi cinco PPP para CPNi trêsPPP, em
atendimento à solicitação do MS de acordo com a proposta inserida no SAIPS número oito, seis, três, nove,
quatro. Não havendo consideração contrária a solicitação foi pactuada. 8. Solicitação de credenciamento e
habilitação para Unidade de Nefrologia instalada na Santa Casa de Misericórdia (Barra Mansa) - Sr. Sérgio
informou que já está concluída a unidade de Nefrologia da Santa Casa de Barra Mansa e que aguardando apenas
a apreciação na CIR e CIB, e a visita da Vigilância Sanitária Estadual, para ser inaugurada. Todos concordaram e
pactuaram a solicitação. Sra. Sonia neste momento informou sobre a presença do representante do
NEMS/SES/RJ, Sr. Richard. III - Informe: 1. Comunicado AR/SECIRMP nº 017/2019 sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Sonia informou que as apresentações e o
comunicado serão encaminhados por e-mail. 2. Informes COSEMS - Sra. Marcela fez os informes relativos
à: Alteração da Capacitação de Assistência Farmacêutica para dia cinco de abril de dois mil e dezoito, em
Valença; A eleição da nova Diretoria do COSEMS e a sua composição: Sra. Conceição – Presidente, Sra. Maria
Augusta - Diretora Financeira, Sra. Soraia e Sr. Everton - vice-presidente regional, titular e suplente,
respectivamente, Sr. Sergio - Titular na CIB, Sr. Alfredo - Suplente na CIB. 3. Informes Gerais – Sra. Rosemary
informou sobre o Projeto Roda Hans, uma carreta devidamente equipada que vai percorrer os municípios
promovendo capacitação para profissionais da Rede de Atenção à Saúde. Será realizada reunião na SES entre
Atenção Básica, Vigilância e áreas que devem ser envolvidas, para planejar o percurso e a organização das
regiões, segundo os critérios do Ministério da Saúde. Depois esse planejamento será submetido à pactuação na
CIR de maio. Passou a palavra ao Sr. Nilson que agradeceu a oportunidade de sediar a reunião, a presença dos
secretários e técnicos, representantes da Secretaria Estadual de Saúde e ressaltou que as decisões pactuadas e
informadas, contribuirão muito para o crescimento do SUS em Itatiaia e na região. Não havendo mais nada a

tratar, a reunião foi encerrada às treze horas, convocando os participantes para a próxima reunião, no dia
vinte e cinco de abril, às nove horas, no município de Pinheiral, em local a ser informado
posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente
ata. Itatiaia, vinte e oito 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
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___________________________________
Juberto Folena de O. Junior
SMS de Barra do Piraí

___________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa

___________________________________
Nilson Neves
SMS de Itatiaia

__________________________________
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
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___________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SES
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