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Aos dezoito dias do mês de março do ano dois mil e vinte, às dez horas, foi realizada no município de
Volta Redonda, no Clube dos Funcionários da CSN, sito à rua noventa, sem número, bairro Vila Santa
Cecília, a segunda reunião extraordinária 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; (em ambiente virtual - Sra. Izabela
Matos Ribeiro, representante titular do nível central, Sra. Rosemary M. Rocha, representante suplente do
nível central, Sr. Mário Sérgio, da SVEA, Sra. Maria Edéia, Superintendente da Regulação e Sr. André
Schimith, Assessor da SAPS); Sra. Juliana Mantesso e Sra. Flávia Diogo Freitas, técnicas do NDVSMP e Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de
Barra do Piraí, Sr. Juberto Junior; SMS de Itatiaia, Sr. Carlos Magno; SMS de Pinheiral, Sr. Everton
Silva; SMS de Piraí, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha; SMS Porto Real, Sr. Luiz Fernando C.
Jardim; SMS de Quatis, Sra. Cleonice Ramos da Silva (Interina); SMS de Resende, Sr. Alexandre
Sérgio Alves Vieira; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta; SMS Valença, Sra. Soraia Furtado da
Graça e SMS de Volta Redonda, Sr. Alfredo Peixoto de Oliveira Neto. Técnicos (as) dos seguintes
municípios: Barra do Piraí, Sra. Nathalia Cardoso, Sra. Arielly Cristina e Sra. Irinéia Sant’Anna Rosa;
Barra Mansa, Sra. Simone Tisse, Sra. Adriana C. R. Alves, Sra. Rafaela Tinoco, da Santa Casa de
Misericórdia e Sra. Juliana dos S. Russi; Itatiaia, Sra. Rozimeire Franco, Sra. Liliane Moura e Sra. Maria
Teresa Santos; Pinheiral, Sra. Meiryllin de Oliveira e Sra. Rafaela M. Roquini; Piraí, Sra. Albanéa B.
Trevisan, Sra. Rizziere M. e Silva e Sra. Ana Cristina Braga; Porto Real, Sra. Kátia Helena, Sra. Irma
Provazi e Sr. Flávio Alves Barradas do Hospital Mun. São Francisco de Assis; Quatis, Sra. Fernanda
Araújo e Sra. Fabiane Braga; Resende, Sra. Carolina B. C. Ferraz e Sr. Eugênio Cambraia do Hospital
Mun. Henrique S. Gregori; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier, Sr. Reynaldo Junior e Sra. Ana Paula L.
Miguel; Rio das Flores, Sra. Cristiane Maria da S. H. Moura e Sra. Cíntia Galdino; Valença, Sra. Vera
Lúcia Bastos e Sra. Janaína G. Oliveira; Volta Redonda, Sra. Hélia Maia, Sr. Raphael A. de Castro, Sra.
Marina Marinho e Sr. Caio Lacher. Compareceram ainda, Sra. Marcela Caldas, Assessora Técnica e
apoiadora regional do COSEMS (em ambiente virtual) e Sr. Rodrigo Lages, representante técnico do
CISMEPA e representante técnico regional na CT da CIB. Resumo dos presentes: A plenária contou
com a presença de representação da SES; dez secretários de saúde dos municípios: Barra do Piraí,
Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Valença e Volta Redonda e sem
representação de secretários de saúde os municípios de Barra Mansa e Rio das Flores. Sra. Sonia iniciou
a reunião dando as boas vindas a todos e agradecendo ao clube e ao Sr. Rodrigo, um dos diretores, por
ceder o espaço, sua estrutura e a logística para que a reunião pudesse ser realizada em formato de
conferência virtual, considerando o momento atual da pandemia do Coronavírus, dando a oportunidade
para que as representantes do nível central e os técnicos da SES pudessem participar. Pauta: I.
Pactuação - 1. Pactuação do local para a capacitação em TABWIN – (SAECA - SES/RJ) – Sra.
Sonia falou que a capacitação em TABWIN que será ministrada pela SAECA e está programada para os
dias quinze e dezesseis de junho, em Volta Redonda cujo local específico será providenciado pela
Secretaria Executiva da CIR e informado posteriormente. Explicou que a capacitação será servidores
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que atuam no setor de Controle e Avaliação dos municípios, e que estão sendo oferecidas duas vagas
para cada município, totalizando trinta vagas, e contemplando duas regiões, Baía de Ilha Grande e
Médio Paraíba. Sr. Rodrigo, pediu a palavra e mencionou a capacitação ocorrida anteriormente na região
sobre TABWIN e propôs que os municípios capacitassem técnicos que não participaram anteriormente
desse treinamento. Nada mais a acrescentar a plenária pactuou a proposta da capacitação. 2. Aprovação
das metas municipais de Pactuação Interfederativa 2020 (ATP- SES/RJ) – Foi informado pela Sra.
Sonia, conforme orientações técnicas da Ass. de Planejamento, que até final de março as metas terão que
estar definidas pelos municípios. Neste sentido, os municípios devem encaminhar para a SE até o dia
vinte e sete de março o formulário de indicadores com a assinatura dos respectivos secretários, além da
resolução do CMS. Os municípios questionaram o prazo, pois as reuniões dos CMS foram canceladas.
Sra. Sonia propôs então, fazer uma extraordinária com esse objetivo. Sra. Conceição e os demais
presentes propuseram o adiamento do processo de pactuação, pois o sistema DIGISUS se encontra com
problemas operacionais. Considerando o cenário atual, Sra. Conceição propôs ainda, instituir uma
comissão municipal, que se comunicam via wattsapp para discutir os indicadores, sanar dúvidas e
aprovar as metas municipais. Sra. Sonia falou que a proposta de adiamento solicitada pela plenária será
levada para a Ass. de Planejamento, aos cuidados da Sra. Mônica Clemente. Sra. Maria Augusta, falou
que o processo de pactuação pode até ser adiado, porém o RAG será mantido. Neste momento, Sr.
Rodrigo informou que, Sra. Marcela apoiadora técnica do COSEMS na região, que acompanha a
plenária virtualmente, fez contato para dizer que a solicitação de adiamento da pactuação será levada
para a reunião da CIT. Após todas as considerações o processo ficou pactuado, podendo ter alterações,
caso haja novas orientações para adiamento. 3. Equipe multidisciplinar de atenção especializada em
Saúde Mental – AMENT (Rio Claro) – Sra. Maria Augusta, informou que solicitou a habilitação desta
equipe, para aquisição de mais recurso e investimento no ambulatório para transtornos leves, já
existentes no município. Sem restrições, a solicitação foi pactuada. 4. Alinhamento dos
Municípios/Região de Saúde ao Plano de Resposta de Emergência ao Coronavírus no Estado do
Rio de Janeiro (CIB) – Sra. Sonia informa que considerando a necessidade de liberar o Sr. Mário
Sérgio, pois este terá que se ausentar da sala de conferência, a palavra será passada ao mesmo. Sr. Mário
Sérgio iniciou dizendo que a situação do Laboratório Central já está crítica. O Ministério da Saúde
liberou uma lista em que o Rio de Janeiro já possui mais de oitocentos casos suspeitos, e que a SES
precisou fazer a checagem em duas horas. A coleta de amostras será realizada somente em dez unidades
sentinelas no município do Rio de Janeiro Os demais municípios devem continuar conforme o protocolo
anterior: notificação no RedCap. Para dar mais agilidade no formato da sala de conferência, abriu-se
neste momento para perguntas, sendo sanadas pelo Sr. Mário Sérgio, que devido a agenda com a
subsecretária vai ter que se ausentar e solicitou que a SE-CIR envie os questionamentos por e-mail que
ele responderia posteriormente. À seguir foi questionado sobre o velório de pacientes confirmados com
COVD-19. Sra. Rosemary respondeu que deve ser evitada a aglomeração de pessoas, no máximo dez
pessoas e com caixão fechado. Sr. Mário informou que sairá uma atualização da Nota Técnica até o final
do dia. Também informou que o LCNN vai trabalhar com outros laboratórios que realizam PCR para dar
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mais agilidade dos resultados. Alguns municípios disseram que os resultados estão atrasando muito. Sr.
Mário informou que o LCNN vai passar a utilizar o teste rápido para COVID-19 e que recebeu dois
equipamentos para estes exames, na intenção de que todos os exames sejam realizados, pois o LCNN
está sendo treinado pela FIOCRUZ. O secretário de Resende questionou sobre a quarentena
compulsória, se o Estado já adotou esta medida, considerando que o município do Rio de Janeiro já se
encontra em transmissão comunitária. Questionou ainda sobre financiamento pelo Ministério da Saúde e
Estado e se os municípios vão receber insumos. Sr. Rodrigo acrescentou neste momento, que os
municípios já estão fazendo um levantamento dos insumos necessários, quantos há em estoque e o que
será preciso. Após, abordagem sobre as questões da vigilância, foi passada a palavra para Sra. Maria
Edeia da regulação, que explicou que falta regionalizar apenas leitos de UTI pediátrico, outros como
clínico adulto e pediátrico e UTI adulto, já estão regionalizados. Falou ainda que o Estado tem a
proposta de ampliar o terceiro andar do Hospital Regional. A central vai regular para o Regional
também a região da BIG e atender extravasamento de leito da região Centro Sul, se não for suficiente
será transferido para central estadual. As obras no Hospital Regional já começaram, no entanto há
dificuldade na questão dos mobiliários, mas estão providenciando compras. Sra. Maria Edeia, não soube
informar quantos leitos estaduais estão disponíveis e que os leitos privados estão em discussão, podendo
inclusive haver o bloqueio destes leitos da iniciativa privada, e que os leitos dos municípios estão
regionalizados, podendo internar pacientes de outros municípios. Falou ainda que o Estado irá criar um
call center (tele medicina) com profissionais de saúde e também para a população. Antes de prosseguir
com a definição dos leitos, a palavra foi cedida ao Sr. André Schimith, ass. técnico da Atenção Primária,
que iniciou dizendo que os profissionais precisam estar bem informados, que é preciso cuidar da porta
de entrada, organizar as agendas, priorizar paciente urgente, suspender atividades de grupo, desmarcar
agendas programadas, disponibilizar máscaras para pacientes com sintomas, a saúde bucal atender
apenas urgência e que a busca ativa é recomendada. Disse ainda que o cadastro da população neste
momento, não é prioridade, pois não deve haver grande perda de recurso. Abrindo os questionamentos,
Sra. Albanéia pergunta, sobre o registro dos casos suspeitos no E-SUS, sendo prerrogativa médica a
informação do CID, e quando o enfermeiro atende faz o registro por CIAP. No caso dos suspeitos, o
enfermeiro vai trabalhar só com a sintomatologia ou terá um CIAP específico para estes casos? Sr.
André informa que estão estudando este registro no E-SUS, e que estão aguardando posicionamento do
MS. Foram apontados mais alguns questionamentos ao Sr. André, e respondidos a contento. À seguir,
foi retomada a discussão de alinhamento do plano, com vistas ao quantitativo de leitos que serão
disponibilizados para isolamento. Sr. Alexandre solicitou a palavra e falou que ficou com a impressão de
que a regulação tem que estar mais clara sobre como vai funcionar, considerando a expectativa de que a
transmissão no Rio seja mais rápida que no interior do Estado, tendo mais casos lá em um primeiro
momento, fica a preocupação de que estes leitos na regulação sejam ocupados pela população da
metropolitana, e quando o município precisar não terá disponível para sua população. Sr. Rodrigo, fala
que do ponto de vista do fluxo operacional, que Sr. Alexandre não deixa de ter razão, no entanto como
disse a Sra. Edéia, a região e a CIR são soberanas, e o que se pode propor é que para os pacientes
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próprios, seja feito o fluxo direto conforme determinação do município, os pacientes que extrapolarem
serão regulados pela CREG. Sra. Conceição pergunta se tem como a regulação acompanhar isso? Sr.
Rodrigo responde que sim, através do NIR. Então, Sra. Conceição sugere, que o NIR comunique a
CREG o mapa de leitos sempre que houver alteração dos mesmos, através do canal que for mais
conveniente. Sr. Rodrigo então reforça que o quantitativo de leitos será o mesmo, sabendo-se que a
ocupação prioritária será da população própria e o que extrapolar, será referenciado através da CREG,
ao município mais próximo ao do paciente. A seguir passou-se a informação e preenchimento dos leitos
a serem disponibilizados pelos municípios: Barra do Piraí, na Casa de Caridade Santa Rita, cinco leitos
clínicos e hum leito de UTI; Barra Mansa, na Santa Casa de Misericórdia, quatro leitos clínicos e dois de
UTI; Itatiaia, no Hospital Municipal Maternidade Dr. Manoel de Barros, hum leito clínico; Pinheiral, no
Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, três leitos clínicos; Piraí, no Hospital Flávio Leal, hum
leito clínico; Porto Real, no Hospital Municipal São Francisco de Assis, hum leito clínico e hum de UTI;
Quatis, no Hospital São Lucas, hum leito clínico; Resende na Santa Casa de Misericórdia, quatro leitos
clínicos e dois de UTI; Rio Claro, no Hosp. Mun. N. Sra. da Piedade, hum leito clínico; Valença, no
Hospital escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, dez leitos clínicos e quatro de UTI; Volta Redonda, no Centro
Municipal de Saúde, antigo Hospital Santa Margarida, trinta e cinco leitos de clínicos, sete leitos de
isolamento e huma sala vermelha, no Hospital do Idoso, oito leitos de UTI. Sra. Sonia informa que a
reunião está se encerrando e pergunta se algum secretário gostaria de se manifestar. Sra. Conceição no
uso da palavra, fala de sua grande preocupação com a situação e a falta de estrutura para o que vier pela
frente. Segundo a mesma, a sensação é de que estamos apagando incêndio de olhos fechados, o fluxo de
pessoas entre os municípios e a impossibilidade de testar estas pessoas que circulam especialmente pelo
Rio de Janeiro é preocupante, a outra questão apontada são os EPI, ou melhor, a quantidade insuficiente
para proteção especialmente dos profissionais que estão na linha de frente, enfatiza a importância de
organização seguindo os protocolos do Ministério, no entanto, é necessário ter racionalidade. A outra
questão que segundo Sra. Conceição, é importante chamar atenção dos gestores é de que conselho de
classe não interfere na organização municipal, na realidade devem apoiar, principalmente nas
orientações. Por último, fala sobre o gerenciamento dos recursos financeiros, no uso racional, fazendo o
que é possível fazer. Sr. Alexandre solicita a palavra e diz que o Estado tem feito um bom trabalho,
porém se faz necessárias informações mais claras sobre as perspectivas e disponibilidade de insumos
para o enfrentamento. Também chamou a atenção para a necessidade de recursos para investimento em
contratação de profissionais qualificados, considerando o adoecimento desta população, Sr. Rodrigo
pede a palavra e informa que se faz necessário o retorno das informações de necessidades dos
municípios que já foi encaminhada, mas Sr. Alexandre diz não haver mais tempo para isso, é necessário
que haja por parte do Estado a informação de processo de compra ou não destes insumos. Sra. Sonia
neste momento, diz que foi pedido pela Sra. Izabela que conste do alinhamento a informação de
processos em andamento no MS para habilitação de leitos de UTI, na perspectiva de que o Ministério
possa dar celeridade aos mesmos. Não tendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e
trinta minutos, convocando os participantes para a próxima reunião, em data a ser informada,
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considerando que a reunião que seria realizada no dia vinte e quatro de março, não deve acontecer. Eu,
Sonia Regina S. de P. Machado, Secretária Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda,
dezoito de março de dois mil e vinte.

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

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

_________________________________
Carlos Magno G. Fernandes
SMS Itatiaia

_________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS Pinheiral

_________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Piraí

___________________________________
Luiz Fernando Curty Jardim
SMS de Porto Real

____________________________________
Cleonice Ramos da Silva
SMS (interina) de Quatis
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_________________________________
Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

___________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

___________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

___________________________________
Alfredo Peixoto de Oliveira Neto
SMS de Volta Redonda

___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SES
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