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Aos três dias do mês de maio do ano dois mil e dezenove, às dez horas, foi realizada no município de
Pinheiral, auditório da prefeitura - Rua Justino Ribeiro, 228 – Centro, a quarta 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 Matos Ribeiro, representante titular do nível central, Sra. Rosemary M. Rocha, representante
suplente do nível central, Sra. Rebeca Cabral de F. G. Pereira, da SGAIS, Sra. Juliana Mantesso,
Técnica do NDVS-MP e Sr. Melquesedec Alves, Coordenador da Central Regional de Regulação;
Secretarias Municipais de Saúde: 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: Sr.
Carlos Renato, Subsecretário de Saúde de Barra do Piraí, Sra. Marcela Caldas, apoiadora regional e
representante técnica do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante técnico do CISMEPA; Sra.
Vanessa Bonanni, Coordenadora Médica do SAMU e Sr. Rômulo Eduardo, Técnico do SAMU.
Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Thadeu Valadão; Pinheiral, Sr. Mário Arthur;
Porto Real, Sra. Giane Gioia e Sra Suelen Dória dos Santos; Quatis, Sra. Cleonice Ramos da Silva 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, cinco secretários de saúde: Pinheiral, Piraí, Porto Real,
Quatis e Rio Claro, ficando sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí,
Barra Mansa, Itatiaia, Resende, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda. Sra. Sonia deu boas vindas a
todos, apresentou e informou a presença da Sra. Rebeca da SGAIS que cumprimentou a todos e
informou sobre o acompanhamento dela em todas as regiões, pois na SGAIS ela faz apoio as Assessoria
de Regionalização e de Planejamento. Sra. Sonia convidou o Sr. Everton, Secretário de Saúde de
Pinheiral para fazer a abertura da reunião. Sr. Everton cumprimentou e agradeceu a todos pela presença.
Sra. Rosemary falou sobre a inclusão da representação técnica do NDVS nas plenárias da CIR,
destacando que os itens relativos à vigilância passam a ser apresentados pela Sra. Juliana. Em seguida
Sra. Sonia deu prosseguimento a reunião de acordo com os itens de pauta. I. Apresentação: 1. Cenário
epidemiológico de Arboviroses (SVS) - Sra. Juliana apresentou no cenário epidemiológico das
arboviroses, a série histórica da presença da Dengue no Estado do Rio, destacando que entre dois mil e
quinze e dois mil e dezesseis há indícios de que casos de Zika foram notificados e tratados como
Dengue, pela semelhança dos sintomas. Falou também dos vírus de Dengue que foram identificados no
Estado, tipo I,II e IV. Sra. Sonia ressaltou que o virus tipo II tem uma taxa de letalidade alta e hoje é o
que está circulando em nossa região, e indicam atualmente forte tendência para epidemia de dengue. Sra.
Juliana, destacou a informação do aumento das notificações de casos prováveis de Dengue em Piraí e
Volta Redonda. Todos os municípios na região do Médio Paraíba, exceto Quatis, isolaram o vírus tipo
II. Destacou também que alguns municípios da região do Médio Paraíba foram comtemplados com a
doação de veículos pelo Ministério da Saúde, Rio Claro e Pinheiral, através da portaria ministerial
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número quatrocentos e setenta e seis, de quatro de abril de dois mil e dezenove, que dispõe sobre a
doação de veículos aos entes federativos, para fortalecimento das ações de Vigilância em Saúde.
Informou ainda que o Estado não teve interferência nos critérios de escolha dos municípios que
receberam essas doações. Sra. Sonia falou que chegou ao seu conhecimento que alguns municípios têm
retirado o adesivo alusivo ao ministério da saúde e vigilância no intuito de desviar o carro para
atividades que não são inerentes à vigilância. Sra. Juliana informou que o Estado está sem o produto
Malation usado nos carros Fumacê. A previsão de normalização do estoque e distribuição para os
municípios é a partir de junho. Enquanto isso, que os municípios intensifiquem as ações de mobilização
e combate. Sra. Rosemary reforçou a fala da Secretária Executiva sobre a utilização dos carros doados a
Vigilância. Sra. Conceição protestou quanto a falta de investimento do Ministério da Saúde e do Estado
nos municípios. Hoje os municípios estão sobrecarregados, não estão recebendo os recursos Federais e
Estaduais para a Saúde. Quanto aos veículos que foram doados, não houve um critério transparente.
Estão sendo usados critérios políticos como a liberação das emendas parlamentares de forma política,
liberando para os municípios dos maiores colégios eleitorais. E os municípios ficam reféns dessas
decisões políticas. Sr. Rodrigo sugeriu levar como pauta para a Assembleia de Prefeitos, um alerta
quanto à corrida pelas emendas parlamentares, que de certa forma, institucionaliza essa prática da
política de privilégio e não considera a distribuição equânime dos recursos para os municípios. 2.
Cenário de acidentes com animais peçonhentos e logística de soros (SVS) Sra. Juliana iniciou
dizendo que a apresentação será enviada aos Secretários e técnicos. Destacou a escassez dos soros em
todo o Brasil e a dificuldade de manter os estoques. È preciso conscientizar os Pólos que o soro é para a
região e não para o pólo. Falou também da necessidade de informar os estoques (entrada e saída) para o
Estado, notificar via o SINAN as ocorrências, e a necessidade de treinar os médicos da assistência.
Informou a preocupação da última capacitação sobre vacina Antirrábica, em que foi apresentado o
protocolo do uso do soro no ferimento causado por mordida de animais, que orienta a ministração do
soro na borda do ferimento e foi verificado que grande parte dos profissionais aplicam o soro no braço
do paciente e não nas bordas do ferimento. Portanto não tem efeito dessa maneira. O resultado só não é
o pior, porque não temos o vírus circulando, senão seria catastrófico. Por isso a necessidade de capacitar
os profissionais médicos e enfermeiros. Sra. Juliana relatou que só havia dois profissionais médicos
presentes nessa capacitação. Sra. Maria Augusta solicitou que marquem nova capacitação, pois não foi
possível enviar os profissionais de Rio Claro, por motivo de agenda. 3. Projeto Roda HANS – NDVS –
Sra. Rosemary pontuou o histórico do Projeto para capacitar os profissionais da Rede de Atenção
Primária para o diagnóstico precoce da Hanseníase, tratamento e prevenção de incapacidade, além das
atividades de promoção em saúde monitoradas pelo Estado. Falou sobre os objetivos de levar aos
municípios a Carreta do Roda Hans. Recentemente foram identificados casos de incapacidade física grau
dois e casos de Hanseníase em paciente com idade menor de quinze anos. A Carreta da Saúde
Hanseníase é exclusivamente para exames dermatoneurológicos, com enfoque no Programa da
Hanseníase nos Estados e nos Municípios. É importante a parceria com os municípios, que os gestores
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garantam a participação dos profissionais nas capacitações e treinamentos. Virá um especialista do
Ministério da Saúde para a capacitação e supervisão do treinamento, junto com os profissionais
(médicos e enfermeiros) dos municípios. As capacitações começarão em junho e julho no Estado do Rio,
para otimizar o tempo das carretas quando chegarem na região. A Carreta virá para o Estado do Rio em
agosto e ficará uma semana em cada região. Haverá no dia oito de maio uma reunião na CIR-MP, do
Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde ampliada com Atenção Primária, Coordenação dos
Programas de Hanseníase, Saúde Bucal, Fisioterapia, PSE e CIES da região do Médio Paraíba. Sra.
Sonia informou que já ficou definido que a capacitação em nossa região não será na Carreta, será em
uma das Universidades de Volta Redonda, para todos os municípios, no primeiro dia. 4. Cenário de
adesão à Resolução de Cofinanciamento Estadual (GT Planejamento) – Sra. Sonia apresentou a
planilha de adesão dos municípios ao Cofinanciamento, os municípios executores e os valares dos
repasses desse recurso. Algumas considerações e alterações foram pontuados. II. Pactuação:
Considerando a falta de quórum, pois haviam apenas cinco Secretários presentes, os itens de pactuação
foram apenas apresentados, sem apreciação para ser deliberado, à exceção do item número sete. 1.
Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2019 – Retirado de pauta 2. Atualização do
Projeto e Plano de Ação da Rede Cegonha (GC RC) – Sr. Rodrigo informou o andamento do
processo de adequação ao Parecer do Ministério da Saúde sobre do Plano da Rede Cegonha – MP, que
já está em fase de conclusão e provavelmente estará sendo apresentado na próxima reunião da CIR, Sra.
Izabela destacou a oficina que será realizada no dia vinte e dois de maio, com presença de técnicos do
MS para auxiliar no esclarecimento dos pontos que precisam ser ajustados no PAR. 3. Grade de
Referência da RUE consolidada (GC RUE) – Sr. Rodrigo falou sobre o processo de definição da
Grade de Referência do SAMU, que teve a participação dos membros da RUE e de representantes dos
Hospitais e que foi solicitado na reunião que os diretores médicos dos hospitais fossem convidados a
estarem presentes nesta reunião da CIR. Ficou decidido que para a próxima reunião sejam convidados
através dos Secretários, conforme sugestão da Sra. Maria Augusta. Sr. Rodrigo disse que seria ideal que
na próxima reunião também fosse aprovada a grade de referência da regulação. 4. Constituição de GT
de Regulação (SR) - Retirado de pauta. 5. Remanejamento de PPI – Cintilografia – Barra do Piraí
(SAECA/AR) - Retirado de pauta. 6. Remanejamento de PPI - Densitometria Óssea, Cintilografia,
Litotripsia e Ressonância Magnética, Pediatria Cirúgica – Otorrino e Otorrino Cirúrgica - Barra
do Piraí (SAECA/AR) - Retirado de pauta. 7. Seminário Internacional “O cotidiano do gerente na
atenção básica: formação e prática” (COSEMS) – Sra. Marcela, que o seminário será realizado no dia
nove de maio em Niterói e a disponibilidade de vagas para a região através do COSEMS, porém o prazo
de envio dos nomes se esgota no dia sete de maio, então considerando o prazo, os presentes entenderam
que este item deveria ser pactuado ad referendum. Sra. Marcela esclareceu que o Seminário será apenas
na parte da manhã, no primeiro dia às treze horas. São apenas sete vagas para os municípios de Barra
Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí e Volta Redonda. Sra. Marcela pediu que os gestores
indicassem ainda hoje até o final da reunião os nomes dos representantes de seus municípios. Todos
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concordaram e foi pactuado ad referendum. III - Informe: 1. Curso EPI SUS (SVEA/SVS) – Nova
etapa para os municípios que ainda não participaram: Quatis e Resende. Os municípios devem
encaminhar até o dia seis de maio de dois mil e dezenove os nomes e a documentação. 2. Cobertura
Vacinal da Campanha de Influenza (SVS) – Sra. Sonia informou que ainda não recebeu os dados de
cobertura dos municípios, porque segundo os mesmos houve problema no sistema de informação. 3.
Resposta à solicitação de remanejamento de PPI – Oftalmologia Cirúrgica - Barra do Piraí
(SAECA/AR) – informado que de acordo com o parecer da SAECA a solicitação de remanejamento
encontra-se com incoerência em relação à PPI, pois a referência do município de Barra do Piraí,
conforme deliberação CIB número quatro, oito, oito, hum a referência é o município de Niterói para
procedimentos cirúrgicos de oftalmologia em alta complexidade e o município de Piraí para
procedimentos cirúrgicos de média complexidade. 4. Proposta de emenda parlamentar (Barra do
Piraí) - Incremento do PAB, Reforma de Unidade e Incremento de Média e Alta Complexidade,
Aquisição de equipamento e Material permanente. 5. Proposta de emenda parlamentar (Valença) Foram apresentadas as propostas de emenda parlamentar: informadas no ofício número cinquenta e seis
do ano de dois mil e dezenove de incremento do MAC e incremento do serviço Atenção Básica. 6.
Proposta de emenda parlamentar (Rio das Flores) – Foram apresentadas as propostas de emenda
parlamentar de custeio dos serviços da Atenção Básica. Sra. Sonia reforça que os municípios devem
encaminhar para SES as emendas e a SE-CIR cabe apenas proceder ao informe na reunião da CIR.
Comunicado AR/SECIRMP nº 026/2019 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES
e CIB/RJ – Não foram apresentados os informes do comunicado e será enviado aos municípios por
email. 8. Informes COSEMS – não foram acrescidos informes. 9. Informes Gerais – Sra. Sonia falou
sobre a pesquisa de doutorado da Sra. Helena Seild, cujo título é Integração Ensino Serviço na Atenção
Básica: um olhar através do PMAQ-AB e PET-Saúde, informando aos gestores presentes que será
encaminhado aos municípios as cartas de anuência que devem ser assinada pelos mesmos e
encaminhadas à pesquisadora para cumprimento dos trâmites junto ao comitê de ética. Sra. Maria
Augusta informou que a região está com dezoito, oitenta e sete por cento de cobertura de vacina da
Influenza. Sra. Rebeca informou que o Estado do Rio assinou um termo do PROADI com o Hospital
Albert Einstein, que contempla a implantação do projeto de Planificação das redes de atenção a saúde.
Que tem por objetivo problematizar o modelo de atenção à saúde, ofertado a população. Envolve todos
os profissionais da estratégia de saúde da família na Atenção Primária, em capacitações durante seis
meses. A região foi escolhida como piloto para implantação desse projeto. Informa ainda, que no dia
treze de maio, de oito horas às dezessete horas, será realizada uma reunião no Hemorio e todos os
gestores estão convidados a participar, para definição da linha de cuidado a ser trabalhada. Sra. Rebeca
vai encaminhar uma apresentação sobre o projeto à SE/CIR para envio aos municípios. Sra. Conceição
apresentou informe sobre o cofinanciamento para Atenção Primária, baseado em três componentes. 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 trinta de maio, às nove horas, no município de Piraí, em
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local a ser informado posteriormente. Neste momento foi solicitado a alteração da data da próxima
reunião, em função da agenda da oficina da Rede Cegonha neste mesmo dia, ficando alterada para o dia
quatro de junho. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente
ata. Pinheiral, três de maio de dois mil e dezenove.

___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

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

__________________________________
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

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Titular Nível Central/SES

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SES
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