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Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
no município de Volta Redonda, através da plataforma virtual ZOOM, a terceira 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 Machado, Secretária Executiva da CIRMP; Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva da CIR-MP; Sra. Izabela Matos
Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Juliana Mantesso, técnica do NDVS-MP; Sr.
Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP; Sra. Cláudia Lunardi e Sr. Leonardo Magalhães –
SAECA; Sra. Monica Clemente – Planejamento e Sra. Adriana Justo – CIES. Secretarias Municipais
de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Wagner Pinto Teixeira; SMS de Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes
da Silva; SMS de Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS de Quatis, Sra. Cláudia de Sá Xavier
Monteiro; SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira; SMS de Rio Claro, Maria Augusta
Monteiro Ferreira; SMS Rio das Flores, Sr. Marcos André e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da
Conceição de Souza Rocha. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Lívia de Paula
e Sr. Carlos Renato Ferreira, Subsecretário de Saúde; Barra Mansa, Sra. Simone Tisse e Sra. Débora
Franco; Itatiaia, Sr. Flávio Barradas, Piraí, Sr. Edmilson Marques; Porto Real, Sra. Cleonice Ramos;
Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier e Rio das Flores, Sr. Leonardo Magalhães e Sra. Daniele Pereira.
Compareceram ainda, Sra. Marcela Caldas, Assessora Técnica e apoiadora regional do COSEMS; Sra.
Rosa Lages, Coordenadora do CISMEPA. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de
representação da SES; oito secretários de saúde dos municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Piraí,
Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde
os municípios de, Itatiaia, Pinheiral, Porto Real e Valença. Sra. Sonia iniciou a reunião, cumprimentando
a todos e justificou a ausência da Sra. Rosemary. Prosseguindo, explicou que é aguardado a publicação
do decreto Estadual definindo um “feriadão”, a partir de vinte e seis de março até quatro de abril, com o
objetivo de diminuir a circulação de pessoas, para conter os avanços do COVID-19, neste sentido
recebemos a orientação para antecipar a reunião da CIR, de trinta e um de março para vinte e quatro de
março do presente ano, o que ocasionou alguns conflitos de agenda e os técnicos da SES, que já estavam
agendados tiveram que fazer alguns arranjos nos horários, para que pudessem participar de todas as
reuniões de CIR. Sendo assim será necessário fazer algumas alterações na ordem da pauta. Convidou o
Sr. Leonardo para iniciar o item de informe. III. Informe: 1- Leitos destinados a SRAG/COVID-19
(SGAIS) - Sr. Leonardo fez informe de quatro questões da SGAIS: 1.1- Divergência entre os leitos de
COVID-19 derinidos no Plano de Contingência e os disponibilizados para a regulação, o que poderá
acarretar na suspensão dos recurso para este fim; enfatizou ser importante informar diariamente a taxa
de ocupação através do link - https://forms.gle/PvnmVt8DY352mhRY7; 1.2- Chamamento público para
contratação de leitos de cem UTI e de duzentos de enfermaria para pacientes com COVID da rede
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privada. Os valores estão bastante atraentes: diária para leitos de UTI, três mil reais e para leitos de
enfermaria, quinhentos reais. O prazo é até amanhã, dia vinte e cinco de março; 1.3- Sobre a
disponibilização de monitores e respiradores, o mesmo informa que as unidades hospitalares deverão
estar de acordo com os critérios e os leitos serão regulados pelo SER. Sr. Alexandre falou sobre
preocupação com o tempo para cumprir os critérios para receber os monitores e respiradores, também
falou sobre a preocupação com os estoques de oxigênio, medicamentos e insumos. Sra. Conceição
informou que encontraram no município apenas cinco leitos de UTI e cinco leitos de enfermaria para
COVID no Hospital São João Batista e também teve perda de recurso, pois o sistema não estava sendo
alimentado, fala ainda que o município enfrentando um momento muito difícil para abrir novos leitos de
COVID no Hospital Munir Rafful, no entanto, assim que estiver tudo pronto os mesmos serão
informados no link do painel de leitos Covid. Relatou também que hoje não tem leito para atender
pacientes cirúrgicos e gestantes e para isso teve que diminuir dois leitos da UTI. Sra. Conceição também
sugeriu formar um GT de Assistência Farmacêutica com membros do setor público e privado, para
discutirem sobre os medicamentos para intubação dos pacientes de Covid e não Covid. Disse ainda que
o HSJB foi retirado do Plano de Contingência de Assistência Farmacêutica, e solicitou à Sra. Cláudia
para ser averiguado o motivo. Sr. Alexandre, informou que a Santa Casa de Barra Mansa e o Hospital de
Emergência também perderam a habilitação de leito Covid. Sr. Leonardo se comprometeu de fazer um
levantamento da situação dos hospitais citados. Sra. Marcela informou que participou ontem de reunião
do Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica, junto com representantes da Secretaria Estadual, do
CONASEMS e COSEMS, e que essas questões quanto aos medicamentos de intubação e a necessidade
de outros procedimentos com pacientes não Covid foram apontadas, assim que houver uma data com
retorno para essas questões vai informar na reunião da CIR. Informou ainda que pensam em promover o
mais rápido possível um seminário sobre essa questão. 2- Cirurgias eletivas - escolha dos municípios
executores para o rol de procedimentos pactuados na CIB de fevereiro, bem como os recursos
definidos na referida CIB e Calendário de treinamento conforme a solicitação dos municípios
executores (SAECA) - Sra. Sonia convidou o representante da Câmara Técnica Sr. Edmilson para
explicar o que foi definido na reunião. O mesmo informou que as planilhas foram enviadas para todos o
municípios que responderem quem serão seu executores. Ainda aguarda o retorno dos municípios. Sra.
Cláudia Lunardi falou da necessidade de informarem os municípios executores para as cirurgias
eletivas e informou sobre o calendário para treinamento de acordo com a escolha dos municípios
executores, pediu que a SE encaminhe a planilha consolidada com as informações dos municípios.
Informou também, que o prazo para apresentar os executores é de quatro semanas e a execução dos
procedimentos e recursos, até janeiro de dois mil e vinte e dois. Neste momento foi retomada a ordem de
pauta. Pauta: I. Apresentação: 1. Tese de doutorado - “Caracterização e Dinâmica Espacial da
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Transmissão da Leptospirose na Região do Médio Paraíba do estado do Rio de Janeiro do ponto
de Vista Socioambiental” - Amaro Neto - Barra do Piraí. – Sr. Amaro apresentou o contexto e o
objetivo de sua tese e pediu adesão dos municípios da região envolvidos – Barra do Piraí, Barra Mansa,
Pinheiral, Piraí e Volta Redonda, no apoio de informação dos dados municipais, para a pesquisa de
conclusão do trabalho de doutorado, sobre a Leptospirose e se colocou a disposição para possíveis
esclarecimentos. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2021 Sra. Sonia informou que a minuta da ata foi enviada a todos, e não havendo alterações ou itens a
acrescentar, ata foi aprovada. 2. Pactuação em nível regional das metas municipais dos indicadores
Bi e Tripartite para o ano de 2021 (APS) - Sra. Monica lembrou aos gestores o compromisso de
alcançar as metas municipais dos indicadores tripartite e dos indicadores bipartite para o ano de dois mil
e vinte e hum pactuados em CIB, com formalização da pactuação das metas dos indicadores nacionais
mediante registro e validação no DIGISUS para posterior homologação pela SES, após aprovação no
Conselho Municipal de Saúde e das metas dos indicadores de acompanhamento estaduais, mediante
registro no FORMSUS. Sra. Sonia Informou que todos os municípios enviaram as planilhas com as
metas municipais definidas. Todos concordaram e foi pactuado. 3. Execução das ações de educação
regionais e o curso de gestão de projetos (SUPES) - Sra. Adriana Justo falou sobre a baixa execução
das ações de educação regionais que constam no Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde,
dois mil e vinte e um, e que diante deste fato, a área está propondo que uma das ações do Plano Regional
seja desenvolvida durante o Curso de Gestão de Projetos, que será realizado em parceria com ECG/TCE,
e que essa ação se torne um projeto a ser elaborado ao longo do curso pelos três profissionais indicados
pela região, para execução da mesma. Sra. Sonia, informou que a ação proposta pela CIES foi a do
Curso sobre Vigilância em Saúde. Sra. Adriana informa ainda que devem ser definidas as três vagas da
região, cujos nomes devem ser encaminhados até o dia primeiro de abril do corrente. Todos de acordo, a
ação foi pactuada. 4. Alteração no calendário de reuniões da CIR (AR) - Sra. Izabela explicou que a
alteração nas datas da agenda de reuniões se deve ao prazo de envio e os pedidos de pauta em prazo
exíguo, para discussão juntamente com as áreas técnicas que apreciam e orientam sobre o assunto
pautado, tornando assim inviável uma avaliação de qualidade e orientação satisfatória. Na região, além
da data da reunião de hoje, foram alteradas as reuniões da CT e CIR nos meses de setembro, outubro e
novembro do presente ano. Não havendo objeção as alterações foram pactuadas. 5. Solicitação de
habilitação de CAPS AD II - Espaço Viver (Barra Mansa) - Sra. Sonia explicou que a solicitação já
foi anteriormente pautado na CIR, no entanto, foi retirado de pauta em função da ausência justificada do
gestor. Sr. Sérgio informou que trata-se de solicitação de credenciamento e habilitação de um CAPS AD
II - Espaço Viver, como dispositivo da RAPS, conforme ofício número trinta e cinco de doze de
fevereiro de dois mil e vinte e hum. A solicitação foi pactuada. 6. Credenciamento de Serviço de
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Média Complexidade em Oftalmologia no Hospital dos Olhos (Barra Mansa) – Assim como o item
cinco, também foi pautado na CIR do mês anterior, sendo retirado de pauta em função da ausência
justificada do gestor. Sr. Sérgio, informou que trata-se de solicitação de credenciamento de um Serviço
de Média Complexidade em Oftalmologia no Hospital dos Olhos, à princípio para atendimento do
município de Barra Mansa. Sra. Sonia acrescentou que por orientação da área técnica ao município, foi
pedido que fosse inserido como item de pactuação, haja vista que a proposta deste serviço está definido
em portaria ministerial. Todos concordaram e foi pactuado. III. Informe: Os informes um e dois informes
foram antecipados. 3. Remanejamento dos recursos de procedimentos de Média Complexidade
Ambulatorial por Abrangência: Diagnóstico – exame citopatológico cervico-vaginal/microflora do
município de Mendes, alocado no município de Valença para o município de Vassouras (ARCIR/CS) - Sra. Sonia informou sobre os trâmites de solicitação de remanejamento de PPI no
procedimento dos exames de citopatológico cervico-vaginal, do teto de Valença para o de Vassouras,
conforme fluxo estabelecido. 4. Solicitação de remanejamento de PPI – Exames Citopatológicos
Cervico-Vaginal/microflora (Resende) - Fluxo de remanejamento de PPI, com solicitação do
município de Resende, de remanejamento de exames citopatológico cervico-vaginal/microflora tendo
como executor anterior o município do Rio de Janeiro e o e-mail recebido do SITEC informando a
descontinuidade deste serviço, repassando para o teto do município de Valença, a ser executado pelo
laboratório Dr. Ulisses - CNES dois, oito, hum, dois, sete, três, oito. Sra. Conceição, na oportunidade
informou que recebeu uma proposta de ampliar esse serviço. Mas que o município está com a
capacidade máxima para este serviço e não tem no momento como ampliar, vai apenas renovar o
contrato já existente. Segundo ela, ao que consta o município de Porto Real tem a PPI em Volta
Redonda e será mantido. Sra. Cleonice informou que já enviou para Sra. Conceição a PPI de Porto Real
para confirmar os detalhes dessa referência para exames citopatológicos que eram realizados pelo
SITEC mesmo não tendo recurso programado. 5. Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Juliana informou
sobre o Ofício Circular SES/SUBVS SEI número trinta e nove de dois mil e vinte e hum, que traz
esclarecimentos sobre distribuição de nova remessa de vacinas. Coronavac / Butantã - primeira dose (D1)
e segunda dose (D2); e distribuição de nova remessa de vacinas AstraZeneca – primeira dose (D1) para
a continuidade das Ações de Vacinação contra a COVID-19, seguindo às recomendações da CGPNI/MS,
conforme o sétimo Informe Técnico de Campanha. Corionavac: doses referentes ao total de duzentos e
vinte e dois mil - utilizar como D1 (estava reservada para D2). Coronavac: doses referentes ao total de
trezentos e noventa e seis mil e duzentas - utilizar como D1. Coronavac: doses referentes ao total de
cento e trinta mil e novecentas - utilizar como D2. AatraZeneca: doses referentes ao total de dez mil utilizar como D1 (Quatis, Rio Claro e Valença). Planilhas informando detalhadamente o tipos de vacina,
quantidade e dia do recebimento de cada município da região; Ofício Circular SES/SUBVS SEI número
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quarenta de dois mil e vinte e hum - Distribuição de Testes Rápidos para Covid19 (IgM e IgG) –
Biomanguinhos com retirada diretamente na CGA por agendamento; Ofício Circular SES/SUBVS SEI
número quarenta e hum de dois mil e vinte e hum - Ref. Processo número SEI-zero, oito, zero, zero, zero,
zero, zero, cinco, nove, sete, dois de dois mil e vinte e hum, acerca de reagendamento do Primeiro
Encontro de Vigilância e Promoção da Saúde dois mil e vinte e hum, para a data de vinte e oito de abril
entre
quinze
e
dezessete
e
trinta
horas,
através
do
Link:
https://www.youtube.com/c/SaudeGovRJ/featured. 6. Webinar: "Educação Permanente em Saúde:
uma ferramenta de gestão para transformação das práticas no território". (CIES) - Sra. Sonia
informou que a Webinar faz parte das ações do PAR da CIES para estimular os municípios na
implantação dos Núcleos de Educação Permanente, ferramenta importante especialmente nesse
momento de pandemia. Para contextualizar o tema foi convidada a Dra. Laura Macruz e para expor
sobre as experiências, Sra. Sara da Superintendência de EP da SES que vai falar sobre o trabalho e os
projetos da CIES no Estado do Rio; Sra. Mariane que vai falar sobre a experiência como coordenadora
do NEPS de Resende e o do trabalho como articuladora da CIES MP e a Sra. Marta Magalhães,
coordenadora dos Apoiadores do COSEMS, que foi Secretária de Saúde no município de Volta Redonda
e também foi articuladora da CIES MP. 7. Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS (GC RAPS)
- Sra. Sonia explicou que considerando as medidas anunciadas pelo governo do Estado, instituindo o
“Feriadão” a partir de vinte e seis de março até quatro de abril, foi decidido pelo grupo transferir o
Fórum Regional dos Trabalhadores da RAPS, para o dia nove de abril do presente ano. 8. Comunicado
AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ9 – Sem outro
informes. 9. Informes COSEMS - Sra. Marcela informou que o COSEMS em parceria com a
AEMERJ- (Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro) pulicaram a Nota “Covid -19 –
Conter o Avanço da Covid-19 já. O Estado do Rio de Janeiro Precisa Parar!”, recomendando a
paralização aos prefeitos, secretários de saúde, líderes empresariais, comunitários e religiosos, a partir
do dia vinte e seis de março até o dia quatro de abril, intensificando ações para conter a transmissão do
vírus, visto o esgotamento da capacidade instalada dos hospitais e das equipes de saúde em todas as
regiões do estado. 10. Informes Gerais - Sra. Sonia solicitou a pedido da articuladora do GC RUE, Sra.
Rizzieri que os gestores enviem por e-mail ou ofício os nomes dos representantes (Diretor, representante
do NIR) dos Hospitais ou outras unidades de Urgência e Emergência que houver no município. Sra.
Conceição transmite o convite da Sra. Rosa Lages, coordenadora do CISMEPA, para reunião dos
prefeitos e secretários de saúde, no próximo dia vinte e nove de março, às dez horas, na Sede da CDL de
Volta Redonda. O objetivo da reunião é alinhar os entendimentos regionais frente à Covid-19. Sr.
Alexandre, perguntou se foi publicado algum decreto sobre unificar o calendário de vacinação no Estado
do Rio de Janeiro. Sra. Maria Augusta mais chama atenção aos gestores para a necessidade de se unirem
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e mobilizarem os prefeitos para uma ação conjunta na região para conter o avanço do Covid, porque
ações isoladas não vão frear esse aumento de casos que está acarretando no esgotamento da rede
hospitalar. Sra. Conceição informou que soube que estava em discussão, mas ainda não tinha decreto
publicado. Sra. Conceição também informou que em Volta Redonda tem quatro crianças internadas com
Covid, e que no Hospital Municipal Munir Rafful estão abrindo mais leitos de Coovid, mas ainda estão
comprando os equipamentos. Sra. Sonia finalizou enfatizando que acredita na necessidade de uma ação
coordenada para impactar na redução do número de casos na região. Não tendo mais nada a tratar, a
reunião foi encerrada às dezessete horas, convocando os participantes para a próxima reunião. Eu, Ed
Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte
e três de fevereiro de dois mil e vinte e hum.

187
188
189
190

___________________________________
Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR
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Wagner Pinto Teixeira
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Sr. Sérgio Silva
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_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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Cláudia de Sá Xavier Monteiro
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Alexandre Sérgio Alves Vieira
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___________________________________
Marcos André M. Rocha
SMS de Rio das Flores
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___________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Volta Redonda
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___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES
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