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Ao primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, às dez horas, foi realizada no município de Rio
Claro, na Câmara Municipal – Rua Dr. Salim Alexandre Elias, número duzentos e setenta e quatro, Centro, a nona
reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional 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 Juliana Mantesso e Sra. Maria Célia, técnicas do NDVS-MP; Sr.
Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP; Sra. Rebeca Cabral de F. G. Pereira e Sra Ludmila Torres. da
SGAIS; Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Juberto Folena de O. Junior; SMS de
Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes; SMS de Itatiaia, Sr. Nilson Rodrigues; 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 Valença, Sra. Soraia da Graça. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Nathália
Cardoso; Itatiaia, Sra. Rozimeire Cirera; Porto Real, Sra. Giane Gioia e Sra. Suzanne Balieiro, Subsecretária de
Saúde; Resende, Sra. Mariane Gomes, articuladora da CIES; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza e Sr.
Alessandro Marinho. Compareceram ainda, Sra Marcela de Souza Caldas, apoiadora técnica do COSEMS; Sr.
Ricardo Esperança e Sr. Joaquim de Almeida, do Hospital da Cruz Vermelha em Barra do Piraí; Sra. Roberta
Maia, Sr. Pedro Henrique e Sr. Nícola Fini, alunos da FGV, curso de Administração Pública; Sra. Viviane
Junqueira, representante do Instituto Ronald Mc Donald e Sra. Teresa Bastos, da Onco Barra. Resumo dos
presentes: A plenária contou com a presença de representação da SES, sete secretários de saúde: Barra do Piraí,
Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Rio Claro e Valença, ficando sem representação de secretários de saúde os
municípios de Porto Real, Quatis, Resende, Rio das Flores e Volta Redonda. Sra. Sonia deu boas vindas a todos e
convidou a Sra. Maria Augusta, Secretária de Saúde de Rio Claro para fazer a abertura da reunião, a mesma
cumprimentou os presentes, agradeceu a presença e falou da importância do fortalecimento da CIR e o imenso
prazer em sediar e receber a todos. Em seguida a reunião teve prosseguimento de acordo com os itens de pauta.
Sra. Sonia destacou a presença de três estudantes do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas
de São Paulo, Sra. Roberta M. Bonadio, Sr. Pedro Henrique Lima de Araújo e Sr. Nícola Fini, que participarão da
reunião como observadores do processo de Regionalização nas regiões do estado do Rio de Janeiro. Sra. Sonia
também informou a solicitação de inserção de Pauta do município de Barra Mansa, de uma apresentação do
Istituto Ronald McDonald e da retificação na solicitação de habilitação dos leitos de UTI. I. Apresentação - 1.
Cenário das Arboviroses – Sra. Juliana, primeiro deu informe sobre as novas diretrizes e metodologia de
trabalho da SVS para os NDVS, com pautas estratégicas para as regiões. As pautas específicas são DANTS,
Sífilis, Imunização e Tuberculose. Sobre as DANTS já está em andamento juntamente com a Atenção Primária e
quanto a Sífilis informou que no dia dois de outubro, será realizada na sede da Secretaria Executiva da CIR-MP, a
reunião do GT Sífilis. Em seguida apresentou o cenário das arboviroses, atualizado até vinte e quatro de setembro,
que aponta a possibilidade de epidemia de Dengue tipo II na região e portanto, a necessidade de intensificar as
ações de capacitação dos profissionais médicos e enfermeiros para esse enfrentamento. Informou também que no
dia de hoje está acontecendo uma capacitação para o manejo clínico de Dengue tipo II, na UGB em Volta
Redonda, e segundo informação via whatsapp estão presentes à capacitação, cento e cinqüenta profissionais dos
hospitais públicos e privados. Sra. Conceição informou que o COSEMS sinalizou para o Secretário Estadual de
Saúde a necessidade de incluir no Plano de Contingência a questão dos leitos de retaguarda clínica e de UTI
adulto e infantil no Hospital Regional, como ferramenta estratégica no enfrentamento das Arboviroses na região, e
que deve ser pactuado na CIB de outubro. Sra. Sonia explicou que a discussão para elaboração desse processo já
teve início entre o representante do CISMEPA e o NDVS, sendo posteriormente apresentado ao GT de
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Planejamento e trazido na próxima plenária para discussão. 2. Diagnóstico das DANT e Ações de Intervenção –
Sra. Juliana apresentou os gráficos com os percentuais de óbito para cada tipo de DANT e citou a Deliberação
CIB-RJ número quatro mil, setecentos e noventa e oito de sete de dezembro de dois mil e dezessete, que define as
atribuições da Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção à Saúde no âmbito da Vigilância
em Saúde no estado do Rio de Janeiro. Finda esta apresentação, Sra. Sonia convidou a representante do Instituto
Ronald McDonald, Sra. Viviane Junqueira que apresentou a Missão do Instituto de Promoção da saúde e da
qualidade de vida de Crianças e Adolescentes com câncer. Para isso desenvolve projetos em parceria com
Secretarias de Saúde interessadas na capacitação de profissionais para diagnóstico precoce e tratamento do câncer.
Apresentou o Cenário do Câncer Infanto-juvenil que demonstra que a cada ano surgem doze mil e quinhentos
novos casos de câncer. Desse total, seis mil e duzentas crianças são tratadas em hospitais públicos. Cerca de duas
mil e quinhentas são tratadas em hospitais particulares. Três mil e oitocentas crianças podem estar morrendo sem
diagnóstico e sem tratamento. O escopo do Projeto no Vale do Médio Paraíba: 1-Realização de um Simpósio em
Oncologia Pediátrica para promover reflexões a respeito da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer
com o envolvimento dos gestores públicos das áreas de abrangência do projeto. 2-Sensibilização/capacitação de
dois mil e duzentos profissionais de diversas áreas para o reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer em
crianças e adolescentes. 3-Mapa de Soluções com recomendações para o planejamento de políticas públicas e
futuros projetos visando à organização da rede de prevenção e controle do câncer. Atualmente os índices apontam
sessenta e quatro por cento de cura e apresentou as metas do Instituto Ronald para alcançar oitenta e cinco por
cento de cura até o ano dois mil e trinta. Apresentou os custos e informou que a contrapartida dos municípios
interessados em fazer a adesão seria garantir local, transporte e alimentação para seus funcionários. Destacou a
necessidade de definir um responsável que fará a interlocução com o Instituto até dia primeiro de outubro do
presente ano e calendário para o início do processo de adesão sendo: Assinatura dos Termos de Anuência dos
municípios interessados até dia sete de outubro, Revisão do Projeto até dia sete de outubro, Orçamentos e
documentação do projeto até dia quatorze de outubro, Envio para o Pronon/Ministério da Saúde até dia dezesseis
de outubro, Revisão e assinatura do Termo de Parceria com a Secretaria Municipal de Barra Mansa até dia trinta
de novembro. Sra. Viviane sugeriu que se todos concordassem que a Sra. Sonia, através da Secretaria Executiva
da CIR, poderia fazer essa interlocução entre o Instituto e os municípios. Sr. Sérgio reafirmou a intenção de fazer
a adesão ao Projeto para o município de Barra Mansa e incentivou que principalmente aqueles municípios que
tem o serviço de UNACON fizessem a adesão, pois acredita que qualificar profissionais para o atendimento do
câncer infanto-juvenil, irá proporcionar melhor qualidade de vida a esses usuários do SUS na região. Sra. Soraia e
Sra. Maria Augusta também manifestaram interesse em fazer adesão ao projeto. Sra. Conceição apontou a
necessidade de trazer para os espaços técnicos a discussão da política de diagnóstico de câncer, que hoje está
muito confusa quanto a responsabilidade de quem deve fazer o diagnóstico do paciente, o município ou o
prestador, e que esse impasse é causa de atraso de cirurgias e do início do tratamento porque o prestador não
aceita fazer os procedimentos e encaminha o paciente de volta para o município, e como o município não tem
como fazer os exames há casos em que o paciente vai a óbito, esperando o diagnóstico. Sr. Sérgio concordou e
falou de um plano para criação de um Centro de Diagnóstico na região, baseado no levantamento das demandas
da região. II. Pactuação – Inserção de pauta: Solicita de retificação na Deliberação CIR nº 003 de 20/02/19,
ampliação de habilitação de leitos de UTI adulto II na Santa Casa de Misericórdia, de 07 para 10 leitos
(Barra Mansa) – Sr. Sérgio explicou a necessidade da alteração e foi pactuado. Aproveitou para pedir também a
antecipação do item da pauta de informe do pedido de esclarecimento do município de Rio Claro, sobre o
agendamento de cateterismo em Barra Mansa, e justificou que o aparelho quebrou e precisou comprar um novo
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que será instalado e em breve esse fluxo estará normalizado e não terá mais fila de espera. 1. Aprovação da ata
da 8ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2019 - Sra. Sonia informou que não foi possível concluir a revisão final da
ata pela Sra. Izabela e solicitou a retirada de pauta para apreciação na próxima plenária, com o acordo de todos. 2.
Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde(SEDS) – Sra. Sonia apresentou a Sra.
Mariane, Articuladora Regional da CIES e passou a palavra a mesma que informou que foi proposto pela equipe
da SEDS, que os profissionais indicados para as vagas do curso deveriam ser aqueles que participaram das etapas
anteriores de capacitação em metodologia de EP. Sendo assim a proposta da CIES, serão os profissionais
representantes dos municípios de Piraí (Sra. Camila, Sra. Claudia e Sra. Rizziere), Resende (Sra. Mariane e Sra,
Luciane) e Volta Redonda (Sra. Tayane) e pediu o acordo dos gestores quanto a disponibilização desses
profissionais e a contrapartida no transporte e alimentação dos mesmos. Não havendo manifestação contrária foi
pactuado. 3. Matriz Regional de Educação Permanente em Saúde – Ações 2020 (SEDS) – Sra. Mariane
informou que a CIES está atravessando uma fase de esvaziamento das reuniões ordinárias, sendo que na última
Oficina no dia trinta de agosto, realizada na UNIFOA - campus Tangerinal, estiveram presentes além da mesma,
quatro pessoas, a representante da CIES Estadual, do NDVS-MP, da UniFOA, de Piraí, o que foi muito ruim,
dada a importância da EP nas ações de consolidação dos processos de trabalho do SUS na região. Por isso pediu
aos gestores que incentivassem e apoiassem seus profissionais a participarem das reuniões e atividades da CIES
para o resgate do potencial regional na construção de um SUS de qualidade. A seguir Sra. Mariane apresentou a
Matriz Regional de Educação Permanente. Destacou a necessidade de qualificar e apoiar o profissional de
Educação Permanente no município e encerrou lembrando que sempre ouviu falar da potência da EP na região e
que vai trabalhar contribuindo para o crescimento e fortalecimento das ações de Educação Permanente na região.
Sra. Conceição lembrou da importância de executar o recurso da CIES que está alocado no Fundo Municipal de
Saúde do município de Piraí. Não havendo alteração ou objeção a matriz foi pactuada. 4. Indicação de
representante farmacêutico para compor a Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica (SAFIE) – Sra.
Sonia informou que a SAFIE encaminhou como demanda, a indicação dois profissionais farmacêuticos para
compor e atualizar a Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica. Sra. Conceição se dispôs a ceder um
profissional farmacêutico do município de Piraí para ser o representante titular e Sr. Everton se dispôs a ceder
uma funcionário farmacêutico do município de Pinheiral para ser o representante suplente. As indicações foram
pactuadas. 5. Planilha de levantamento de RH nas especialidades médicas relacionadas ao acompanhamento
do Diabetes (AR) –Sra. Sonia informou que os técnicos da Câmara Técnica entenderam que a planilha não deve
ser ítem de pactuação e sim de informação para orientar a discussão e elaboração de propostas para o
enfrentamento das DCNT. Sra. Maria Augusta relatou que as informações enviadas por seu município não estão
de acordo com a apresentada na planilha, no que a Sra. Beatriz falou que encaminhou nova planilha corrigindo os
dados. Sra. Izabela explicou que essa demanda foi solicitada pela SES, considerando que esta sendo realizado
estudo da linha de cuidado do Diabetes Mellito, pois a região do Médio Paraíba esta trabalhando essa linha de
cuidado na Planificação, porém as outras regiões não. Esta se pensando em capacitações, como por exemplo, em
Pé Diabético, por isso a importância de saber o quantitativo real de profissionais. 6. Indicação de representante
técnico para compor o GT de Sífilis (NDVS) – Sra. Sonia falou que considerando ser a Sífilis uma das agendas
estratégicas definida pela SVS, apresentou a proposta de composição do GT, com representantes das seguintes
áreas do municípios: Técnicos do IST/AIDS – dos doze municípios; Técnicos do GT VS – Resende e Volta
Redonda; Técnicos do GT AB – Rio Claro e Valença; Técnicos do GC RC – Barra Mansa e Volta Redonda;
Técnico da CIES – Articulador regional; Técnicos do NDVS e representante da SE/CIR. Sra. Sonia também
informou que a reunião desse grupo será no dia dois de outubro de dois mil e dezenove, na sede da SE/CIR. A
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proposta de composição do GT foi pactuada. 7. Indicação de representante técnico para compor o GT das
DANT (NDVS) – Sra. Sonia explicou que assim como o item anterior, as DANT também fazem parte da agenda
estratégica da SVS e apresentou como proposta de composição do grupo: Técnicos do GT AB –municípios: BP,
ITA, PIN, QUA, RC e RF; Técnicos do GT VS – municípios: BM, PIR, PR, RES e VR; Técnicos da EPS –
municípios: RC e RES; Técnicos de DANT – município: BM; Técnicos NDVS; representante da SE/CIR. A
reunião deste GT está agendada para dia dezessete de outubro, na UGB, em Volta Redonda. A composição foi
pactuada. 8. Solicitação para estratificação de habilitação dos 280 leitos de cuidados prolongados no
Hospital de Vargem Alegre (Barra do Piraí) – Sr. Ricardo explicou que como estes leitos já estão inseridos no
PAR da RUE, e não tendo condições operacionais de habilitar a totalidade dos mesmos, propôs fazer a habilitação
de forma estratificada, de quarenta em quarenta leitos até o total de duzentos e oitenta e que por solicitação do
Ministério da Saúde, este pleito deveria ser apreciado em CIR. A solicitação para habilitação estratificada foi
pactuada. 9. Solicitação para alteração do número de CNPJ no PAR da RUE – Hospital da Cruz Vermelha
(Barra do Piraí) – Sr. Ricardo disse que houve a necessidade de alterar o CNPJ do Hospital da Cruz Vermelha e
solicita atualizar o número deste no PAR da RUE, ficando de acordo com o número atual: zero, oito, cinco, seis,
zero, nove, sete, três, zero, zero, zero, três, cinco, nove. A alteração foi pactuada. 10. Alteração do PAR da Rede
de Urgência e Emergência nos componentes atualizados pelos municípios (GC RUE) – Sra. Sonia explicou
que, considerando as solicitações de habilitação dos componentes da RUE apresentadas no ano corrente, se faz
necessário atualizar os mesmos no PAR da RUE. A alteração e atualização do PAR da RUE foi pactuada. Sra.
Sonia no ensejo, também reforçou o fluxo de solicitações para solicitação de habilitação e outros relativos à
componentes ou dispositivos no âmbito das redes temáticas, primeiro deve encaminhar o pedido de pauta no
grupo técnico ou condutor específico, para posteriormente ser inserido através de ofício solicitar pauta na
CT/CIR. 11. Disponibilidade de 15 leitos de obstetrícia clínica no Hosp. Maternidade Maria de Nazaré na
regulação estadual em âmbito regional (Barra do Piraí) –Sra. Nathália, informou que foi orientado pela
SAECA a inclusão deste pleito, no entanto, o secretário solicita a retirada da pauta, pois será necessário ainda
alguns ajustes na proposta. 12. Disponibilidade de 40 leitos de clínica geral na Casa de Caridade Santa Rita
para a regulação estadual em âmbito regional (Barra do Piraí) – idem ao item anterior. III. Informe: 1.
Acompanhamento dos processos de credenciamento e habilitação no âmbito da SAECA (AR) – Sra. Sonia
apresentou a planilha enviada pela SAECA, através da Assessoria de Regionalização para acompanhamento dos
processos de habilitação e credenciamento dos municípios para serem acompanhados pelos gestores. 2.
Planificação da Atenção à Saúde – Atualização das informações de andamento do Projeto (SGAIS) – Sra.
Rebecca, informou aos presentes o andamento das oficinas de setembro nos municípios Pólo de Barra Mansa,
Piraí, Resende, Valença e Volta Redonda, e a frequência de cada município. Informou ainda que houve atraso no
primeiro dia na chegada da equipe do Albert Einstein e da SES, devido a um grande acidente na Serra das Araras.
Falou sobre o cadastramento das famílias com casos de Diabetes nas unidades laboratórios dos municípios.
Destacou que somente os municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real e Resende, entregaram o levantamento
das informações sobre a Atenção Especializada, para ser enviada ao Albert Einstein para revisão do processo
proposto na metodologia que está sendo aplicada. Disse que nos dias vinte e três e vinte e quatro de outubro será
realizada em Volta Redonda a Oficina sobre Segurança do Paciente para os Tutores do Planifica SUS. 3.
Propostas de emenda parlamentar (Porto Real) – Sra. Sonia informou que devido a necessidade de encerrar a
reunião da CIR em Resende, alguns itens de informe da pauta foram transferidos para a pauta desta reunião, sendo
o caso destas propostas de emenda: Incremento dos serviços de AB, proposta número três, seis, zero, zero, zero,
dois, sete, quatro, três, três, cinco, dois, zero, hum, nove, zero, zero, no valor de setenta e cinco mil reais; proposta
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número três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, quatro, três, três, três, dois, zero, hum, nove, zero, zero, no valor de
setecentos mil reais e proposta de Incremento da MAC, número três, seis, zero, zero, zero, dois, sete, quatro, três,
três, três, dois, zero, hum, nove, zero, zero, no valor de setecentos e setenta e cinco mil reais. 4. Discussão sobre
o agendamento de cateterismo no município de Barra Mansa (Rio Claro) – item já abordado pelo secretário
de Barra Mansa, no início da pauta de pactuação. 5. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ – não houve informe relativo aso grupos. 6. Informes COSEMS – Sra.
Conceição falou da preocupação com as novas regras de financiamento da Atenção Primária e da importância dos
gestores e técnicos se apropriarem de todo o material já disponibilizado sobre a nova PNAB, para participarem de
uma Oficina onde farão uma discussão desse modelo. Segundo a mesma, os técnicos e gestores precisam estar
preparados para questionar essa proposta, pois se não for feita uma revisão, terão sérios problemas financeiros nos
municípios. O convite da oficina que está prevista pra acontecer no dia dezoito de outubro, em local a ser
divulgado, será enviado em breve. 7. Informes Gerais – não houve nenhum outro informe. Sra. Sonia convidou a
Secretária de Rio Claro para fazer o encerramento. Sra. Maria Augusta agradeceu a presença de todos e convidou
os presentes para participar do almoço, servido no hall local. Neste momento, Sra. Sonia se manifestou para
informar aos secretários a necessidade de alterar a data da próxima reunião do dia vinte e quatro para o dia trinta e
um de outubro, tendo o acordo de todos. Então não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às doze
horas e trinta minutos, convocando os participantes para a próxima reunião, conforme data acordada, no
município de Rio das Flores em local a ser informado posteriormente. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da
Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Resende, trinta de agosto 0de dois mil e dezenove.

___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

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

_________________________________
Juberto Folena de O. Junior
SMS de Barra do Piraí

__________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

__________________________________
Nilson Rodrigues Neves
SMS de Itatiaia

__________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

____________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

____________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Titular Nível Central/SES
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