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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte minutos, foi
realizada no município de Volta Redonda, na UniFOA – campus Aterrado, localizado na Avenida Lucas
Evangelista - 862, a décima 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 Machado – Secretária Executiva da CIR-MP, Sra. Giane Gioia - Assistente da Secretaria
Executiva da CIR-MP, Sra. Rosemary Mendes Rocha – representante titular do nível central da SES/RJ
e Sra. Izabela Matos Ribeiro - representante suplente do nível central da SES/RJ. Secretarias
Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Mauro César Reis de Miranda; SMS de Pinheiral, Sr.
Lauryston Guimarães de Oliveira; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de
Porto Real - Interino, Sr. Leandro de Oliveira; SMS de Rio Claro, Sr. Claudio de Souza e SMS de Volta
Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Técnicos (as) Municipais: Sr. Edmilson Pereira de Barra do
Piraí, Sra. Simone Tisse e Sra. Gilvane Mazza Ribeiro – Subsecretária, de Barra Mansa; Sr. Antonio
Pacheco – Subsecretário e Sra. Rozimeire Cirera Franco de Itatiaia, Sra. Cleonice R. Silva e Sra. Vanda
Nascimento Carvalho de Quatis, Sr. Gustavo Fichter de Resende, Sr. Leonardo Magalhães e Sra. Laisa
Elias Machado de Rio das Flores; e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva de Volta Redonda. Compareceram
ainda: Sra. Marcela de Souza Caldas, representante do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, representante da
CT/CIB da região do Médio Paraíba e Sr. José Luiz da Silva – Coordenador de Enfermagem do SAMU.
Resumo dos Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, seis Secretários
de Saúde: Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Rio Claro e Volta Redonda; ficando sem
representação de secretários a SMS de Barra Mansa, SMS de Itatiaia, SMS de Quatis, SMS de
Resende, SMS de Rio das Flores e SMS de Valença. Sra. Sonia iniciou a plenária dando boas vindas,
e passou a palavra para a Secretária de Saúde de Volta Redonda que cumprimentando a todos agradece e
ressalta que estamos em mais um encontro e o último de dois mil e dezesseis, estamos na reta final disse
ela. Fala da presença de todos no plenária e mesmo com a continuidade de alguns ou não frisou que todo
a sistemática continua e que não podemos parar, temos que continuar. Hoje é dia de festa e vamos dar
andamento na plenária. Sra. Sonia dá prosseguimento ao primeiro item da pauta. I APRESENTAÇÃO: 1. Avanços e Desafios dos GTs, GCs e CIES – Pauta solicitada pela Secretaria
Executiva da CIR MP. A apresentação teve como objetivo demonstrar as ações realizadas através dos
grupos condutores com relação aos avanços no ano de 2016 e os desafios para o ano de 2017.
Importante destacar que além das palavras que fizeram diferença no decorrer deste ano devemos citar
que a perseverança, as conquistas e tantas outras ações foram de extrema importância para a
Regionalização na região do Médio Paraíba. Citamos o falecimento da nossa mestre, Sra. Irene Muller
que foi uma pessoa que contribuiu por demais na elaboração das propostas da Educação Permanente,
nunca deixando de abrilhantar todos os encontros com a sua fala extremamente centrada. Sra. Marta
citou que será inaugurada a Farmácia Viva em Volta Redonda que terá o nome da Irene. Sra. Rosemary
citou que devemos incluir a palavra SOLIDARIEDADE, porque só conseguimos avançar, porque na
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maioria das vezes é esse sentimento que faz a diferença, um ajudando o outro, e a região só consegue
resolver e ter um grande sucesso, porque todos são imbuídos deste espírito tão solidário. Sra. Sonia a
seguir passa a condução da plenária para Sra. Rosemary, que pede que se prossiga com os itens em
pauta. II. Pactuação - 1. Aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2016 - não havendo
solicitação de ajustes na ata da oitava reunião a mesma foi pactuada pela plenária. 2. Agenda das
reuniões para o ano de 2017 da CT e CIR, GTs, GCs e CIES - Pauta solicitada pela Assessoria de
Regionalização. Foi apresentado a proposta de agenda das reuniões da CT e CIR, GTs, GCs e CIES para
o ano de dois mil e dezessete. Sra. Sonia explicou sobre a dinâmica de elaboração das agendas de
reuniões, e uma das propostas é que GT Vigilância em Saúde e Atenção Básica tenham o formato de GT
ampliado bimensalmente, assim como um GT ampliado do GC RAPS e Atenção Básica, sendo aprovado
por todos e pactuado na plenária. Foi citado pela Sra. Rosemary a reunião entre CIEVS e os NDVS no
dia quinze de dezembro a respeito da análise dos planos, com ênfase para a região do Médio Paraíba que
realizou através do NDVS-MP análise prévia antes do envio pelos municípios a área técnica da SES, e
enfatizando o possível aumento dos casos de Dengue, Chikungunya e Zika como novo quadro previsto
para dois mil e dezessete. 3. Grade de Referência da Rede de Urgência e Emergência - Pauta
solicitada pelo coordenador regional do GC RUE, Sr. Rodrigo Lages. Foi apresentado a atualização da
grade de referência da Rede de Urgência e Emergência da região do Médio Paraíba, discutida, inclusive,
com a presença da direção clínica dos Hospitais no Grupo Executivo. Várias foram as abordagens sobre
as referências definidas, Sra. Conceição alerta que se o paciente for regulado para o hospital do
município, será muito difícil ele ser removido para outro visto a dificuldade nas portas de entrada, e
ainda complementou que hoje ela funciona como reguladora, por que acaba sendo a responsável por
entrar em contato com os gestores dos outros municípios para efetuar a transferência dos pacientes, e
que por muitas vezes têm que custear para que o paciente seja atendido porque não encontra vaga. Sra.
Marta falou que este não é o momento para pactuar, e sugere que a grade seja levada novamente para
discussão no Grupo Condutor, considerando todos as dificuldades e especificidade de acesso as portas
de entrada. Sr. Rodrigo, justifica sua ausência na última reunião do GC RUE e acredita que a condução
ficou um pouco equivocada, visto que os técnicos presentes entenderam que a grade deveria ser
conduzida desta maneira. Sr. Cláudio complementou que é muito sofrimento para quem está no
processo, e o técnico de Resende enfatizou que a grade está um pouco confusa. Sr. Rodrigo falou que
deve ser realizado em abril de dois mil e dezessete um seminário e que este será um dos tópicos do
encontro. Finalmente, por consenso todos decidiram que será enviado para os gestores a grade
apresentada e que no próximo exercício deverá ser analisada pelos técnicos do GC RUE e CT/CIR. III.
Informe - 1. Acompanhamento da agenda de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba
– Pauta solicitada pelos municípios da região, na CIR de abril. Foi apresentada pelo assessor técnico do
CISMEPA - MP, Sr. Rodrigo Lages que informou que acontecerá no dia dezessete de dezembro às dez
horas a entrega da obra civil do Hospital Regional do Médio Paraíba, convidando a todos para o evento.
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Também informou que o certame licitatório da contratação dos serviços de imagem foi bem sucedido e
que a empresa vencedora da licitação se chama Padrão, mas que ainda tem alguns problemas no edital
que se encontra em análise pelo TCE. 2. Desdobramento da reunião para discussão sobre o
Abastecimento irregular de VARH – Pauta solicitada pela coordenadora do GT VS, Sra. Arcilez
Gregório. Foi apresentado pela Secretária Executiva da CIR MP, Sra. Sonia, o desdobramento da
reunião entre os polos regionais e o NDVS para discutir o fluxo e protocolo de atendimento dos polos,
na perspectiva de atender as demandas dos municípios e o melhor acesso ao usuário. Esclarece que para
elaboração da proposta foi construída uma planilha com avaliação da série histórica dos acidentes e
número de atendimentos apresentada pelos municípios. Assim, para o fluxo de administração da VARH,
além dos pólos de Resende e Volta Redonda, acrescentou-se um sub polo em Barra do Piraí, que será
abastecido pelo polo de Volta Redonda, esclarecendo ainda que uma das vertentes do sub polo é o
atendimento da população do bairro Califórnia, bairro limítrofe com Volta Redonda, ficando Barra do
Piraí responsável pela busca da vacina. Disse ainda que segundo informações dos técnicos no grupo os
municípios de Barra Mansa e Piraí não receberão mais vacinas. Para o polo de Volta Redonda, além dos
munícipes serão referenciados os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Pinheiral e Rio Claro; para
o polo de Resende além dos munícipes, os municípios de Itatiaia, Porto Real e Quatis, e para o sub polo
de Barra do Pirai, além dos munícipes, ficaram os municípios Piraí, Rio das Flores e Valença. Coube
ainda registrar as seguintes orientações: os municípios serão responsáveis pelo transporte do usuário ao
polo de referência de acordo com o horário de funcionamento do polo e disponibilidade de vacina; A
prescrição e ficha de notificação serão preenchidas pelo município de origem; O polo de referência após
a conclusão do esquema vacinal será responsável pelo envio da ficha de investigação para o serviço de
origem a fim de inserir no SINAN. Todos concordaram com o encaminhamento e foi pactuado o novo
fluxo de administração da vacina. 3. Situação dos Planos de Contingência para Arboviroses,
Desastres e Enfrentamento da Sífilis, e indicação do Técnico Municipal de referência para DCNT
– Pauta solicitada como informe em reuniões da CIB. Sra. Sonia apresentou a situação de entrega dos
PC de Arboviroses, Desastres e Enfrentamento da Sífilis, bem como da indicação do técnico municipal
de referência para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis a SVS. O município de Itatiaia informou
que o Plano de enfrentamento da Sífilis foi entregue, foi solicitado que entrem em contato com a Área
Técnica da SES informando o protocolo de entrega. Sra. Sonia solicitou a inclusão como informe o
Projeto de singularização do Protocolo de Saúde da Mulher – edição 2016 – Ministério da Saúde,
realizado pelo IEP – Sírio e Libanês que está sendo discutido nos municípios de Volta Redonda e Piraí.
Sra. Sonia informou que esta solicitação através de uma reunião no município de Volta Redonda
conduzida pelo Sr. Heider do Ministério da Saúde. Sra. Rosa, técnica de Volta Redonda informou
também que este projeto está sendo desenvolvido em vinte municípios do Brasil e que as considerações
serão encaminhadas ao Ministério da Saúde. Também se tem a informação que outros protocloos terão o
mesmo roteiro de análise. Sra. Marta sugere que esta discussão seja encaminhada para os grupos de
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Atenção Básica, GC Rede Cegonha e outros. Informou ainda que o processo faz parte do programa PROAS
do MS. 4. Comunicado AR/SECIRMP nº 042/2016 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. No
GT de Planejamento, o Sr. Edmilson, coordenador regional informou acerca da Portaria dois mil,
quinhentos e sessenta e sete de vinte e cinco de novembro de dois mil e dezesseis e do manual instrutivo
que fala da contratação dos serviços de saúde. Também foi informado acerca das deliberações do PAHI
onde foi informado os valores dos municípios tanto a nível regional como municipal a serem repassados
pela SES. Sra. Conceição solicitou que se verifique também a deliberação da Sala de Estabilização,
UPAS e SAMU. 5.Informes COSEMS – Pauta disponibilizada pelo COSEMS. Foi informado pela
assessora técnica na região do Médio Paraíba, Sra. Marcela Caldas sobre a acolhida aos gestores que
está prevista para o dia dezenove de janeiro de dois mil e dezessete na SES – sede da Gávea onde será
entregue o manual do gestor, caderno de apoio a gestão municipal e informou também que na semana
seguinte começam os encontros regionais e o primeiro deverá ser no dia vinte e três de janeiro de dois
mil e dezessete no Médio Paraíba onde a umas das pautas a serem abordadas será a importância da
Regionalização. Sra. Conceição, enquanto presidente do COSEMS RJ, diz que solicitou apoio financeiro
ao CONASEMS para complementar os custos dos encontros. Sra. Marcela aborda o assunto a respeito
do prazo de entrega do SIOPS do sexto bimestre que se dará até a data de trinta de janeiro de dois mil e
dezessete. Sra. Conceição complementa a informação acerca da certificação digital dos novos gestores
que deve se dar na primeira semana de janeiro de dois mil e dezessete. Sra. Conceição aborda ainda a
respeito do curso de AIDPI, que esta sendo oferecido Superintendência de Educação em Saúde da SES e
acerta com os gestores presentes que a representação na região deve ser de profissionais já com vivência
regional no assunto e fará esta sugestão para a SES, ficando de indicar um profissional, assim como
Volta Redonda, enviando assim dois nomes, caso haja alguma desistência e sobra de vaga. 6. Informes
Gerais – Pauta solicitada pela Secretaria Executiva da CIR/MP. Foram apresentados informes de
interesse regional. Foi informado sobre a publicação da portaria número hum mil, seiscentos e sessenta e
quatro, de dois mil e dezesseis que habilita o UNACON do hospital HINJA e desabilita a RADICLIN
para os procedimentos de radioterapia. Sra. Marta fala da publicação no facebook e em uma revista
regional sobre o fechamento do serviço, onde infelizmente foi citado a abordagem aos pacientes que a
continuidade no serviço estava condicionada a pagamento e que um deles aceitou a condição. Sra. Sonia
citou as resoluções número oito e dez da CIT sobre o SISPACTO, e a relação dos indicadores. Sra.
Conceição corrobora com a informação citando que é muito importante iniciar a discussão acerca disto
no início do ano. Sra. Rosemary cita a ausência do indicador de tuberculose e as Sra. Conceição e Sra.
Marta informam que os indicadores foram uma definição do CONASEMS sendo a avaliação mais
política do que técnica. Sra. Marta cita que o credenciamento da hemodiálise está em Brasília. A
Secretária de Volta Redonda, Sra. Marta Magalhães agradece a presença de todos, convidando para o
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almoço, desejando a todos Boas Festas e um dois mil e dezessete cheio de realizações. Sra. Rosemary
agradece a presença de todos e Sra. Sonia convida a todos para o amigo oculto e informa que a data
prevista para a próxima reunião será no dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezessete com a colhida
regional aos novos gestores, com horário e local a ser definido e serão informados posteriormente. Eu,
Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Volta
Redonda, dezesseis de dezembro de dois mil e dezessete.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

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

_________________________________
Mauro César Reis de Miranda
SMS de Barra do Piraí

_____________________________
Lauryston Guimarães de Oliveira
SMS de Pinheiral

__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
__________________________________
Leandro de Oliveira
SMS de Porto Real
__________________________________
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Claudio de Souza
SMS de Rio Claro
____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

____________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Titular Nível Central SES

____________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Represente Suplente Nível Central SES
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