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Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas e vinte e cinco minutos, foi
realizada no município de Piraí, na Pousada Villa Zacarias – Piraí - RJ, 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 Machado - Secretária Executiva da CIRMP e Sra. Giane Gioia - Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP, Sra. Jussara Medeiros - técnica
do NDVS-MP; Apoiadora regional do COSEMS/RJ: Sra. Marcela de Souza Caldas; Secretarias
Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Mauro César Reis de Miranda; SMS de Barra
Mansa, Sr. Luiz Antônio Almeida Viana; SMS de Itatiaia, Sr. João Ferreira de Lima; SMS de Piraí, Sra.
Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS de Quatis, Sra. Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão; SMS
de Rio Claro, Sr. Claudio de Souza – Secretário interino; SMS de Valença, Sr. Sérgio Gomes da Silva e
SMS de Volta Redonda, Sra. Marta Gama de Magalhães. Compareceram ainda: Representantes do
Fórum Regional dos Conselhos Municipais de Saúde, Sr. Semilton Alves dos Santos, Sra. Ana Cláudia
Costa Lima, Sr. Denis Oliveira Mostacada, Sra. Luzia Quintino e Sra. Vanilda F. da Silva. Técnicos (as)
Municipais: Sr. Edmilson Marques Pereira e Sra. Rita de Cássia Soares de Barra do Piraí; Sra. Isabela
Correa Barreto, Sra. Simone Tisse de Barra Mansa e a Sra. Teresa Cristina Bastos da Santa Casa de
Barra Mansa; Sr. Marcelo Lourenço e Sra. Lucilene Souza Botelho da SMS de Piraí, Sra. Cleonice
Ramos da Silva de Quatis, Sra. Claudia de Sá X. Monteiro de Rio Claro; Sr. Guilherme V. Amaral de
Valença e Sra. Rosa Maria de Jesus Silva de Volta Redonda. Resumo dos Presentes: A Plenária contou
com a presença da representação da SES, oito Secretários de Saúde, Barra do Piraí, Barra Mansa,
Itatiaia, Piraí, Quatis, Rio Claro, Valença e Volta Redonda; ficando sem representação de
secretários a SMS de Pinheiral, SMS de Porto Real, SMS de Resende, e SMS de Rio das Flores. Sra.
Sonia deu às boas vindas, justificando a ausência das representantes do nível central na plenária, Sra.
Rosemary Mendes Rocha e Sra. Izabela Matos Ribeiro, devido à falta de disponibilidade de veículo.
Neste sentido, foi imediatamente proposto e acordado pelos presentes o apoio no transporte pelos
municípios da região para garantir a presença do nível central, desde que seja comunicado em tempo
oportuno para a organização do município e que a saída e retorno seja na Rua México, sede da SES/RJ.
A seguir passou a palavra para Sra. Conceição, Secretária de Piraí, que cumprimentando a todos deu por
aberta a plenária. Deu início a reunião, seguindo os itens da pauta: I - APRESENTAÇÃO: 1Apresentação do resultado das oficinas realizadas nos municípios a partir do Seminário Regional
do Médio Paraíba – Cenário atual da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus – O desafio da
Intersetorialidade nas ações de controle do Aedes aegypti – Foi apresentado pela representante do
NDVS, Sra. Jussara, o panorama das oficinas, demonstrando principalmente como se deu a
representação dos segmentos envolvidos. Alerta que, considerando a complexidade para o controle do
vetor, e que o problema não é somente do setor saúde, ainda foi baixa a participação dos outros setores
do governo municipal nas oficinas. Frisou que o apoio dos municípios na organização da estrutura local
e o transporte para os técnicos do NDVS, foi incondicional para o sucesso dos encontros realizados,
Comissão Intergestores Regional Médio Paraíba – CIR/MP
Rua Pedro Maria Neto, nº 93, sl. 102 - Bairro Aterrado, Volta Redonda. CEP: 27215-590
Tel.: (24) 3339-9088
e-mail: cir.medioparaiba@saude.rj.gov.br ou cir.mparaiba@gmail.com
1

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

agradecendo aos secretários presentes. Informa ainda que a outra etapa de encontros nos municípios no
âmbito da saúde e de forma intrasetorial tem a finalidade de elaborar o Plano de Contingência de
Dengue, Chikungunya e Zika Vírus, esperando contar novamente com o apoio dos municípios na
organização de estrutura local e transporte caso necessário. II – PACTUAÇÃO: 1- Aprovação da Ata:
não havendo solicitação de ajustes na ata da 2ª reunião da plenária, a mesma foi pactuada. 2- Plano de
Atenção Oncológica: Sra. Sonia relata que o Plano de Atenção Oncológica elaborado pela equipe da
SES, foi apreciado pelo GT de Planejamento, e que foi encaminhado aos secretários para apreciação dos
ajustes propostos, neste momento Sra. Marta relata sobre o documento enviado pela SAECA, que se
refere à habilitação do Hospital Jardim Amália – HINJA, como UNACON com serviço de radioterapia,
atualmente habilitado como UNACON fazendo complexo de radioterapia com a Radiclin, e neste
sentido solicita manifestação do município quanto ao descredenciamento e desabilitação da Radiclin,
haja vista que o serviço só se mantém habilitado se estiver vinculado a uma UNACON. Sr. Rodrigo
corrobora com a informação sobre o serviço estar vinculado a uma UNACON, segundo a portaria
vigente. Sra. Marta complementa que a carência deste serviço é uma realidade estadual, inclusive com
fila de espera no INCA e assim sugere que a discussão seja levada para o âmbito da SES, pois fechar
serviço pode ser um retrocesso principalmente diante do cenário que hoje temos na região, no estado e
no âmbito federal, o que foi corroborado pelo secretário de saúde do município de Valença e diretor da
Santa Casa de Barra Mansa, Dr. Sérgio. Sra. Conceição acrescenta que se a portaria ministerial define
que o serviço deve ser vinculado a outro, optar neste momento somente em ações de manutenção não
deveria ser decidido somente nesta plenária, mas nos âmbitos estadual e federal, que são quem habilita,
credencia e acompanha o serviço respectivamente. Foi sugerida então uma reunião o mais breve possível
com a SAECA para abordar o assunto e verificar a melhor forma de condução do processo. Sra. Sonia
finaliza então pelo encaminhamento de agenda com a SAECA e conforme sugerido possivelmente após
a reunião da CIB no dia doze de maio de dois mil e dezesseis. O Plano de Oncologia foi pactuado ad
referendum, considerando que deverão ser reajustados e inseridos os itens após a reunião com a
SAECA. 3- Repactuação do quantitativo de profissionais de cada município para a capacitação de
médicos e enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família e dos enfermeiros da Estratégia de
Agentes Comunitários de Saúde em atenção ao pré-natal de risco habitual para o ano de dois mil e
dezesseis – Superintendência de Educação em Saúde – Sra. Sonia relata que a repactuação das vagas
se faz necessário considerando que no processo da fase 2 desta capacitação não houve candidatos tutores
médicos, neste sentido foi alterado pela Superintendência de Educação da SES, o quantitativo de
profissionais para quarenta enfermeiros, sendo pactuado pela plenária. 4- Alteração no calendário
anual de reuniões da CIR – foi apresentada uma nova proposta de datas para as reuniões ordinárias da
CT e da CIR, por solicitação da Assessoria de Regionalização devido a dificuldade de transporte no
âmbito da SES. A primeira data sugerida para a quarta reunião da CIR foi dia primeiro de junho, que
segundo pleito dos presentes, será necessário rever considerando a participação dos secretários no
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congresso do CONASEMS no período de primeiro a quatro de junho. Para as reuniões subsequentes foi
assim apresentado: quinta reunião ordinária da CT – vinte e três de junho e da CIR – vinte e nove de
junho, sexta reunião plenária da CT – vinte de julho e da CIR – vinte e sete de julho. A proposta foi
aprovada pela plenária. 5- Implantação do Hospital Regional do Médio Paraíba – CISMEPA – foi
solicitado a retirada deste ponto como pactuação e incluído como informe entendendo que o Hospital já
foi implantado e publicada a deliberação da CIB/RJ. Foi explicado pelo Sr. Rodrigo e Sra. Conceição
como estão se dando os investimentos finais do hospital, ênfase para as emendas parlamentares
impositivas que contribuirão para o financiamento do centro de imagem. Foi informado que
paralelamente foi criado uma comissão de âmbito estadual a fim de se elaborar o formato de custeio do
hospital, modelo de gestão e revisão do perfil assistencial. Informam ainda que no dia nove de maio será
feita uma visita pelos deputados da ALERJ ao Hospital Regional a fim de se apropriarem da importância
para a região do serviço. Sr. Sérgio também fala do serviço de ortopedia que hoje está credenciado no
município de Valença e que vai apresentar na CT a fim de dar andamento às pactuações dos serviços.
III – INFORME: 1- Resposta da SES/RJ acerca do credenciamento e habilitação dos
procedimentos de mamografia – Município de Itatiaia – Sra. Sonia apresentou a resposta da SAECA
a respeito da solicitação do município orientando-o sobre os encaminhamentos. Neste momento Sra.
Conceição pediu a palavra acerca do preço sugerido pelo seu prestador no serviço de mamografia, que
foi muito alto. Os municípios presentes falaram dos seus preços praticados e dos valores SUS que todos
estão negociando. Ela solicita que todos fiquem atentos e solicitou encaminhamento ao GT de
Planejamento a fim de se efetuar um levantamento dos preços praticados na mamografia unilateral e
bilateral e qual o local que vem sendo realizados os serviços. 2- Resposta da SES/RJ acerca da
Deliberação CIR nº trinta e três de vinte e sete de novembro de dois mil e quinze, que pactua a
contratualização dos hospitais nos municípios da região do Médio Paraíba, de acordo com a
Portaria nº GM/MS dois, oito, três, nove de vinte e nove de dezembro de dois mil e quatorze – Sra.
Sonia apresentou a portaria que prorrogou o prazo das contratualizações para trinta e um de dezembro de
dois mil e dezesseis, bem como alertou novamente os municípios acerca do prazo que está correndo. 3Situação atual da regulação de serviços de radioterapia, quimioterapia e de atenção
cardiovascular – CREG/MP – retirado de pauta visto a ausência e solicitação do coordenador da
central de regulação. Sra. Conceição, complementando o assunto da UNACON da Sta. Casa de Barra
Mansa, retorna ao assunto falando sobre a regulação dos serviços, sendo informado pela Sra. Sonia que
a Assessoria de Regionalização enviou a informação de que a regulação a princípio será através CREGMP pela primeira consulta nos serviços de ambulatório da Santa Casa. Sra. Conceição falou que se
preocupa com esta decisão visto a implantação da REUNI cujo objetivo é organizar os serviços no
Estado, considerando principalmente o serviço a ser prestado e sua gravidade. Sr. Rodrigo corrobora
com a fala e complementa que a consolidação fortalece a regionalização, ampliando e oportunizando a
região e fortalecendo o serviço no Estado. Sra. Marta diz ainda que o sistema utilizado pela REUNI dá
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informação para o município de todos os encaminhamentos e regulações, e Sra. Conceição explica como
acessar este sistema. 4- Capacitação de médicos e enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família e
dos enfermeiros da Estratégia de Agentes comunitários de saúde em atenção ao pré-natal de risco
habitual para o ano de dois mil e dezesseis – Sra. Sonia informou que não foram selecionados todos os
tutores previstos na fase 2, que as oficinas de capacitação dos tutores não vão ocorrer de forma regional
e sim macrorregionalmente, será agora macrorregional, no município de Volta Redonda, para os
advindos das regiões Baía de Ilha Grande, Médio Paraíba e Centro Sul; e em Macaé, para os das regiões
da Baixada Litorânea e Norte. 5- Apresentar aos gestores a instituição do Fórum de Conselhos de
Saúde da região do Médio Paraíba – Fórum de CMS – Sra. Ana Claudia, representante estadual da
região no conselho estadual de saúde iniciou a apresentação e relatou que o Fórum não delibera,
somente propõe e acompanha, também relatou a dificuldade de alguns municípios participarem das
reuniões, citando Quatis, Rio das Flores, Valença (esta inclusive sem apoio da gestão), e Rio Claro (falta
de apoio da gestão). Informou que o Fórum está neste momento como parceiro nos espaços de discussão
das políticas públicas de saúde. Faz um apelo que todos os secretários apoiem o fórum e os seus
conselhos de saúde. O Conselho de Saúde é uma instituição legal, e complementou que todos os
conselhos devem se unir, fortalecendo o controle social. Finalizando fala da mensagem do abraço e
pediu que todos abracem o Fórum Regional dos conselhos de saúde. Sra. Marta parabeniza a iniciativa e
ainda informou que no Brasil as regiões não tem esta prática, sabe também da dificuldade, mas que é
questão de tempo, pois o objetivo principal é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Sra.
Conceição explicita que desde o exercícios de dois mil e dez vem sendo discutido a regionalização dos
CMS, num desses encontros foi formado um Fórum macro, o que inviabilizou formação do mesmo.
Depois desse evento nesses dois anos o fórum foi se fortalecendo. Apesar de não ter legislação, o
caminho é pelo Fórum, por isso é a favor do reconhecimento e solicita o registro em ata. Cita ainda a
aprovação da PEC e relata que é dramático o desfinanciamento do SUS, se a população não se apropriar
como um pertencimento, um patrimônio de interesse terá no futuro problemas. Os secretários de saúde
de Rio Claro e Barra do Piraí informaram que já estão organizados e que são favoráveis a parceria da
gestão com o conselho. 6. Dificuldade atual no fornecimento do TAMIFLU e SWAB – Sra. Sonia
informou que a Sra. Rosemary enviou informação sobre a utilização do SWAB, que na falta deste, os
municípios devem fazer uso do bronquinho para coleta de secreção. O município de Volta Redonda disse
que é um cenário preocupante, o desabastecimento e pede um posicionamento da SES. Também relatou
que a H1N1 entrou na região e que até o momento não aconteceu nenhuma discussão de forma
organizada pela SES e que está pautando no Estado este assunto. Sobre o TAMIFLU o município de
Volta Redonda citou que com a definição dos protocolos existe agora uma demanda excessiva pelas
unidades. Sra. Conceição ainda complementou sobre os protocolos que não atendem a realidade pois
eles tem que estar vinculados com a dispensação. Um exemplo disso é a vacina que não tem produção
nacional suficiente e pede que os municípios sejam mais rígidosno uso para os grupos de risco. 7.
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Proposta de Emenda Parlamentar – Barra Mansa; Propostas nº 36.507.1270001/16-014,
36.507.1270001/16-004, 36.507.1270001/16-02 – Aquisição de equipamentos – Atenção Básica;
Propostas nº 36.507.1270001/16-005, 36.507.1270001/16-006 – Aquisição de equipamentos – Atenção
Especializada; Propostas nº 936507/16-005, 936507/16-006 – Reforma – Atenção Especializada;
Propostas nº 936507/16-007, 936507/16-001 – Incremento Atenção Especializada; Propostas nº
936507/16-004 – Incremento – Atenção Básica; Proposta nº 36.507.1270001/16-012 – Ampliação –
Requalifica UBS; Propostas nº 36.507.1270001/16-013, 36.507.1270001/16-011, 36.507.1270001/16008 – Reforma Requalifica UBS. 8. Informes Grupos de Trabalho, Grupos Condutores, CIES e CIB
- Disponibilizado via Comunicado AR/SE CIR MP nº 08/2016, foi feita uma breve leitura sobre os
encaminhamentos. Ênfase para a reunião do GT Ampliado no dia vinte e quatro de maio sobre os
protocolos de microcefalia, como também a avaliação dos segmentos de representação para a executiva
da CIES 9. Informe Portal Notícias – SES/RJ – Foi apresentado notícias disponíveis no portal da SES.
10. Informe COSEMS/RJ – Foi apresentada a avaliação do COSEMS sobre o projeto “Mostra Brasil
aqui tem SUS” onde dois municípios da região, Piraí e Resende estarão apresentando os seus trabalhos
no XXXII CONASEMS no final do mês. 11. Informes Gerais: Foi apresentada uma programação do
CEREST II em Resende de um Worshop em Segurança. Sra. Sonia agradece a presença de todos e
passou a palavra a Sra. Conceição, que agradeceu a presença de todos, e convidou a todos para o
almoço. Sra. Sonia deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os participantes para a próxima
reunião, a se realizar a princípio no dia vinte e cinco de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas e
trinta minutos, no município de Porto Real, com pauta e local a serem informados posteriormente. Eu,
Giane Gioia, Assistente da Secretaria Executiva da CIR – MP lavrei e assinei a presente ata. Piraí, seis
de maio de dois mil e dezesseis.
___________________________________
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
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___________________________________
Luiz Antônio Almeida Viana
SMS de Barra Mansa
_________________________________
João Ferreira Lima
SMS de Itatiaia
__________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí
___________________________________
Ana Lúcia Nogueira da Gama Galvão
SMS de Quatis
__________________________________
Claudio de Souza
SMS de Rio Claro
____________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Valença
____________________________________
Marta Gama de Magalhães
SMS de Volta Redonda
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