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Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e quinze minutos, foi
realizada no município de Resende, na ACIAR, localizado na Avenida Mal. Castelo Branco, número
cento e quatro, quarto andar, Jardim Tropical, a sexta 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. Izabela Matos Ribeiro – representante suplente do
Nível Central; do CEREST de Resende, Sra. Regina Quaresma; Secretarias Municipais de Saúde:
SMS de Barra do Piraí, Sr. Mauro César Reis de Miranda; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de
Souza Rocha; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão; SMS de Resende, Sr. Daniel
Brito Pereira; SMS de Rio Claro, Sr. Cláudio de Souza; SMS de Valença, Sr. Sérgio Gomes da Silva e
SMS de Volta Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Técnicos (as)
Municipais: Sr. Edmilson Pereira de Barra do Piraí, Sra. Isabela Barreto e Sra. Simone Tisse de Barra
Mansa, Sra. Juliana Azevedo da Silva e Sra. Debora A. Nascimento de Porto Real, Sr. Gustavo A.
Fichter e Sra. Patrícia Becheli de Resende, Sra. Cleonice Ramos da Silva de Quatis, Sr. Guilherme
Amaral de Valença e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva e Sra. Lilian Varela de Volta Redonda;
Convidados: Sr. Gilmar Zonzim, Sr. Antônio Jorge e Sr. Rodolfo Leup da ONG Movela. Resumo dos
Presentes: A Plenária contou com a presença de representação da SES, sete Secretários de Saúde,
Barra do Piraí, Piraí, Resende, Rio Claro, Quatis, Valença e Volta Redonda; ficando sem
representação de secretários a SMS de Barra Mansa, SMS de Itatiaia, SMS de Pinheiral, SMS de
Porto Real e SMS de Rio das Flores. Sra. Sonia deu às boas vindas, justificando a ausência da Sra.
Rosemary, representante titular do nível central, visto ter sofrido um acidente e que se encontra de
licença, citou a presença da representante suplente do nível central, Sra. Izabela. Passou a palavra para o
Sr. Daniel Brito, secretário de saúde de Resende, que cumprimentando a todos desejou uma ótima
reunião. I – APRESENTAÇÃO: 1. Acompanhamento da Comissão Intergestores Regional Médio
Paraíba – Janeiro a Junho/2016 (SE-CIR/MP) - Foi apresentado pela Secretária Executiva da
CIR/MP, Sra. Sonia Machado, o acompanhamento da frequência de reuniões e temas de discussão de
pautas dos GT, GC, CIES e CIR na região do Médio Paraíba. Foi citado a ausência de alguns
representantes dos municípios nas reuniões dos grupos de trabalho e pediu que houvesse uma
sensibilização nas áreas para a presença dos mesmos nas reuniões. De acordo com apresentação de cada
grupo foram colocadas algumas questões, no GT Planejamento foi citado as especificidades da
implantação dos sistemas de regulação obedecendo a realidade de cada um; na CIES foi citado a reunião
do COAPES que aconteceu com a presença das Universidades, Secretaria Estadual e Minsitério da
Saúde, como também foi citado a elaboração da Oficina de EP que acontecerá no mês de setembro com
a finalidade de elaboração dos projetos; no GC RCPD, a secretária de Volta Redonda, Sra. Marta, citou
as questões da microcefalia e a liberação pelo MS de CERII no município de Barra do Piraí e de CERIII
no município de Volta Redonda, contrariando o desenho da rede proposto no plano de ação e sugere que
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o grupo retorne com esta discussão, Sra. Sonia complementou que com o advento da microcefalia o
governo federal disponibilizou a habilitação de algumas unidades com potencial para o enfrentamento
da mesma. Destacou ainda que a unidade indicada pelo MS para o CER de Volta Redonda foi a
APADEFI, que não tem abrangência para visual, neste sentido o município em contato com o MS
definiu pela implantação em unidade municipal. 2. Sistemas de Regulação dos Municípios (GT
Planejamento) - Foi apresentado pelo coordenador, Sr. Edmilson Marques que apresentou o diagnóstico
regional dos sistemas de regulação municipais, com vistas à subsidiar as oficinas de discussão e
proposição de qualificação destes serviços. Informou que todo o processo se deu a partir de um
questionário elaborado pelo GE do Planejamento que com o auxílio da técnica do município de Volta
Redonda, Sra. Crelúzia, que organizou o questionário no FORMSUS e acesso aos municípios,
construindo assim um instrumento que serviu de subsídio para elaboração da apresentação e da oficina.
Informou ainda que todo o processo foi a partir da demanda apresentada pelo TCE nos municípios o que
deflagrou no GT Planejamento a elaboração de uma Nota Técnica conjunta da região o que vai
acontecer na oficina prevista para o dia nove de agosto. Citou a reunião que ocorreu no dia vinte de
julho na SES/RJ, onde foi discutido o sistema de regulação vigente, REUNI, e que segundo a fala do
Secretário Estadual há de se ter uma visibilidade maior das vagas de regulação para então o complexo
regulador trabalhar dentro de uma realidade que atenda a todos. Sra. Sonia complementou a fala que este
trabalhao já vem sendo realizado na região e que pode subsidiar esta construção na SES. 3. Política
Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras – (MOVELA) - Foi apresentado pelo Dr.
Gilson Zonzim, diretor científico da ONG – MOVELA (Movimento em Defesa dos Direitos da Pessoa
com ELA), que apresentou a Política Nacional de Atenção às Pessoas com Doenças Raras, instituída
pela Portaria GS/MS nº um, nove, nove de trinta de janeiro de dois mil e quatorze e incentivar os
gestores para a implantação desta política nos municípios e região. Sra. Sonia esclareceu que este
processo se deu após o Sr. Antonio Jorge, presidente do MOVELA na região, ter entrado em contato
através do COSEMS com a Sra. Conceição, secretária de saúde de Piraí para que houvesse uma
apresentação na região. Sr. Antonio Jorge explicou que houve em Brasília um encontro no CGMAC que
deu início a esta ação e citou que a publicação da Portaria GS/MS número um, nove, nove foi muito
importante para os pacientes, a partir daí Dr. Gilson agradece a oportunidade e inicia a apresentação. Fez
um relato da estimativa dos pacientes e da doença na região. Ressaltou que a ponta da pirâmide não está
na região, mas somos a base que produz o encaminhamento, esclareceu ainda que tem demandas que
podem ser atendidas localmente e outras não. Sra. Marta citou ainda que esta demanda poderia ser
pensada para o Hospital Regional, mas teria que analisar o quadro de profissionais, considerando a
inclusão de um geneticista. Solicitou que seja encaminhada uma discussão no GC Hospitalar e GC
RCPD com vistas a uma possível inclusão da demanda de doenças raras através de um CER III. II –
PACTUAÇÃO: 1. Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária CIR/MP de 2016 - não havendo
solicitação de ajustes na ata da 5ª reunião da plenária, a mesma foi pactuada. 2. Proposta para Oficina
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de acolhimento dos pacientes de Saúde Mental nas portas de entrada (GC RAPS) - Foi
apresentado pela coordenadora regional do GC RAPS, que apresentou a proposta da Oficina de
acolhimento dos pacientes de Saúde Mental com as portas de entrada. Sra. Lilian apresentou todo o
processo de elaboração da oficina bem como solicitou a pactuação da mesma, inclusive do Grupo
Condutor Municipal da RAPS nos municípios. A plenária pactuou a solicitação. 3. Capacitação para
profissionais da atenção básica em saúde da criança: qualificação para o cuidado biopsicossocial
com ênfase na Síndrome Zika Congênita: uma estratégia para as nove regiões do Estado do Rio de
Janeiro. (Assessoria de Regionalização) - Foi apresentado pela Sra. Sonia Machado, Secretária
Executiva da CIR/MP, que apresentou o quadro do número de vagas a serem distribuídas para os
municípios da seguinte forma: 1 vaga por município e as vagas excedentes deverão ser distribuídas nos
municípios que possuem casos de Síndrome Zika Congênita. A referida capacitação será realizada pelo
IFF/FIOCRUZ enquanto uma ação da Estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, com o apoio
da SES RJ. Sra. Sonia explicou que foram definidas dezesseis vagas para a região, e a distribuição destas
foi à partir do número de casos notificados de microcefalia por município, garantindo uma vaga por
município e as demais distribuídas segundo o número de notificações apresentadas, ficando assim
distribuídas: Barra Mansa – duas vagas, Barra do Piraí – uma vaga, Itatiaia – uma vaga, Pinheiral – duas
vagas, Porto Real – uma vaga, Piraí – uma vaga, Quatis – uma vaga, Resende – uma vaga, Rio Claro –
uma vaga, Rio das Flores – uma vaga, Valença – duas vagas e Volta Redonda – duas vagas. A plenária
pactuou a distribuição de vagas. Sra. Conceição, secretária de Piraí citou a Nota Técnica que foi
entregue na CIB sobre a Microcefalia – ZIKA, que fala da criação da Sala de Situação Municipal da
ZIKA, e solicitou pactuar ad referendum, com o encaminhamento de ser discutido nos Grupos de
Trabalho do Planejamento, Vigilância em Saúde, RCPD e Atenção Básica, o que foi aceito e pactuado
pela Plenária. Informes: 1. Atualização dos informes Fase 2 – Capacitação Pré-Natal
(Superintendência de Educação em Saúde) – Foi apresentado pela Sra. Sonia, secretária executiva da
CIR/MP, que informou acerca das orientações para a Capacitação em Atenção Pré-natal de Risco
Habitual e o envio dos nomes dos profissionais através de planilha específica que será encaminhada aos
Secretários Municipais com vistas aos Coordenadores da Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família
através da SAB. Enfatizou o compromisso do gestor na liberação desse profissional para a capacitação,
bem como a planilha que deverá ser enviada até a data de cinco de agosto com assinatura do secretário
municipal para a Superintendência de Educação/SES com cópia para a SE/CIR. 2. Plano de
Enfrentamento da Sífilis Congênita – (SVEA) – Foi apresentado pela Sra. Sonia Machado, Secretária
Executiva da CIR/MP, que reforçou junto aos municípios a importância da entrega dos planos de
enfrentamento, considerando que dos doze municípios da região, somente quatro já fizeram a entrega do
mesmo à área técnica da SES, sendo que dois estão em exigência. 3. Acompanhamento das agendas
de implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba (Plenária CIR MP) – Foi apresentado pela
Sra. Sonia, secretária executiva da CIR/MP visto a ausência do assessor técnico do CISMEPA, Sr.
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Rodrigo Lages e tem por objetivo manter atualizada a informação das agendas de implantação do
Hospital Regional do Médio Paraíba conforme solicitação na 3ª plenária da CIR no município de Piraí
em seis de maio de dois mil e dezesseis. Sra. Sonia falou da reunião do GC Hospitalar onde foi sugerido
a formação do Grupo Executivo com a finalidade da elaboração de plano de ação para a elaboração do
COAP ou instrumento de pactuação tripartite para com o hospital, conforme proposto na assembleia de
prefeitos, para a implantaçao e implementação dos serviços no Hospital Regional. A próxima reunião do
GE será no dia dois de agosto. Sr. Claudio, secretário de saúde de Rio Claro sugeriu que precisamos
estimular essa agenda, bem como o funcionamento do Hospital, pois as pessoas não estão acreditando na
implantação do hospital. Falou ainda que o município tem exigido muito a presença de todos em seus
setores visto o ano complicado que todos estão vivenciando, daí a importância de organizar as agendas
para dar conta de todas as demandas. Sra. Conceição complementou a fala que todo o processo do
Hospital é compromisso do Estado e que não é apenas uma política de governo municipal. 4.
Remanejamento de teto da PPI (Valença) – Foi apresentado pelo Secretário de Saúde, Sr. Sérgio
Gomes, que demonstrou os ofícios e planilha de remanejamento de PPI de acordo com a Deliberação
CIB-RJ número três, cinco, zero, nove de vinte de agosto de dosi mil e quinze – Pactuação do fluxo de
mudança de referência da Programação Pactuada Integrada. Sr. Guilherme, técnico do município de
Valença explicou como se deu a elaboração dos documentos, inclusive com a ciência do município de
Volta Redonda com alguns questionamentos. Sr. Sérgio complementou as informações de que havia
dificuldades no serviço de radioterapia no prestador de Volta Redonda, mas que agora houve uma
melhora, acrescentando ainda que o gestor tem a prerrogativa de escolher onde os munícipes vão ser
atendidos. Também falou em relação ao teto financeiro do serviço da Santa Casa de Barra Mansa, que
ainda não fez a prestação de contas mas que não está estourado, diz acreditar que o secretário de saúde
de Barra Mansa ficou com receio visto as informações que eram passadas para ele, pedindo para não
regular mais para o serviço. Solcitou que toda a discussão deve ser feita entre os municípios, mas com o
Estado e na região. Sra. Sonia informou que todo o encaminhamento se dará de acordo com o fluxo da
Deliberação e que a SES, conforme divulgado na Oficina de Regulação que aconteceu no dia vinte de
julho, fará um estudo das redes como um todo. 5. Proposta de Emenda Parlamentar (Volta
Redonda) – Foi informado pela secretária do município de Volta Redonda, Sra. Marta Magalhães, que
apresentou a proposta para aquisição de material e equipamentos permanentes decorrentes das emendas
parlamentares: - nº três, nove, cinco, seis, três, nove, um, um, zero, zero, zero, um, um, quatro, zer, zero,
serte – Aquisição de tomógrafo para o Hospital São João Batista no valor de setecentos e três mil reais; nº três, nove, cinco, seis, três, um, um, zero zero zero, um, um, cinco, zero zero, tres – Aquição de
aparelho de ultrassonografia para o Centro Oftalmológico da Policlínica da Cidadania, no valor de
duzentos e noventa e nove mil e duzentos reais. 6. Apresentação do Atestado de Conclusão de obra
da UBSF, bairro Verde Vale – Proposta nº três, nove, cinco, seis, três, nove, um, um, zero, zero,
zero, um, um, três, zero, zero, um - Município de Volta Redonda - Foi apresentado pela secretária,
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Sra. Marta Magalhães, que informou acerca do atestado de conclusão da obra da UBSF bairro Verde
Vale – Município de Volta Redonda. 7. Comunicado AR/SECIRMP nº 022/2016 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, foi enviado via emails aos membros da CIR e se encontram nos envelopes dos gestores. Compõe o comunicado os itens
de pauta da terceira Reunião ordinária da CIB-RJ, de interesse regional. Sra. Sonia solicitou o
encaminhamento do documento de anuência à habilitação dos serviços na modalidade CER II em Barra
do Piraí e CER III em Volta Redonda via GC RCPD para inclusão no SAIPS quando do cadastro das
propostas de acordo com exigência do sistema. Neste momento Sra. Marta informou acerca da discussão
no CONASEMS, citou a que foi proposto a revisão da PNAB, que esta discussão veio para o estado do
Rio de Janeiro inclusive com a revisão do Decreto número sete, cinco, zero, oito. Informou que as
emendas parlamentares serão liberadas e que a segunda e terceira do REQUALIFICA também, mas que
propostas novas não terão financiamento. E, ainda que o mais sério é o estudo do financiamento segundo
a PEC dois, quatro, um, pois segundo a proposta que está sendo tramitada o repasse se dará com base na
inflação, o que com certeza não será benéfico para os municípios, principalmente se considerarmos a
situação econômica vigente, se vai bem a inflação cai e o repasse também, é realmente preocupante. 8.
Informes Portal Notícias - SES/RJ - Secretaria de Estado de Saúde - Disponibilizado pelo Portal de
Notícias da SES/RJ. 9. Informes Gerais - Solicitado pela Secretaria Executiva da CIR/MP. Foi
informado pela SE-CIR, informes de interesse regional, inclusive com apresentação de pendências de
envio de documentos. O secretário de saúde do município de Resende, Sr. Daniel Brito agradeceu a
presença de todos e convidou para o almoço. Sra. Sonia agradece a presença de todos, lembrando que no
mês de agosto não terá plenária da CIR seguindo o calendário da CIB, e convoca os participantes para a
próxima reunião, que se dará no dia dia vinte e oito de setembro de dois mil e dezesseis, às nove horas e
trinta minutos, no município de Rio Claro, com pauta e local a serem informados posteriormente. Eu,
Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Resende,
vinte e nove de julho de dois mil e dezesseis.

___________________________________
Giane Gioia
Assistente da Secretaria Executiva da CIR

______________________________
Sonia Regina S. de Paula Machado
Secretária Executiva da CIR
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___________________________________
Mauro César Reis de Miranda
SMS de Barra do Piraí
__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
___________________________________
Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão
SMS de Quatis
___________________________________
Daniel Brito Pereira
SMS de Resende

__________________________________
Claudio de Souza
SMS de Rio Claro

____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença

____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda

____________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Represente Suplente Nível Central SES
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