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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a quarta 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 CIR-MP; Sra. Ed Amaral da Silva, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR-MP; Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra.
Rosemary M. Rocha, representante suplente do nível central; Sra. Juliana Mantesso, técnica do NDVSMP; Sra. Márcia Reis SUPREG; Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP; Sra. Clarice e Sr.
Carlos, GERHV. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra do Piraí, Sr. Wagner Pinto Teixeira;
SMS de Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes da Silva; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS
de Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS de Rio Claro, Maria Augusta Monteiro Ferreira; SMS
Valença, Sra. Soraia Furtado da Graça e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de Souza
Rocha. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Lívia de Paula, Sr. Carlos Renato
Ferreira, Subsecretário de Saúde, Sra. Irinéia, Sr. Ytalo e Sra. Rita; Barra Mansa, Sra. Isabela Barreto;
Itatiaia, Sra. Maria Luiza e Sra. Graziele; Pinheiral, Sr. Rodolfo; Piraí, Sr. Edmilson Marques; Porto
Real, Sra. Cleonice Ramos, Sra. Carla Gomes e Juliana Azevedo; Rio Claro, Sr. Reinaldo de Jesus O.
Junior e Sr. Edevaldo. Compareceram ainda, Sra. Marcela Caldas, Assessora Técnica e apoiadora
regional do COSEMS e Sra. Fátima Rezende apoiadora regional do COSEMS; Sra. Rosa Lages,
Coordenadora do CISMEPA, Sr. Daniel Fraga – Viva Rio/SAMU. Resumo dos presentes: A plenária
contou com a presença de representação da SES; sete secretários de saúde dos municípios: Barra do
Piraí, Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Valença e Volta Redonda e sem representação de
secretários de saúde os municípios de Itatiaia, Porto Real, Quatis, Resende e Rio das Flores. Sra. Sonia
iniciou a reunião, cumprimentando a todos. Prosseguindo, convidou a Sra. Márcia para iniciar a
apresentação . Pauta: I. Apresentação: 1. Regulação das internações por Covid-19: panorama
regional (SUPREG) - Sra. Márcia, representante da Superintendência de Regulação, apresentou
gráficos sobre as solicitações de regulação de leitos COVID – 19 separado em dois gráficos: um sobre
solicitações de internação por semana e tipo de leito no Estado RJ e outro de solicitações de internação
por município no último mês. Informou que o objetivo da apresentação é dar transparência às
informações disponíveis no Sistema Estadual de Regulação. Sra. Rosa informou que tem acompanhado
a regulação dos leitos e tem sido informada pelo Sr. Melquedezec diariamente sobre a regulação dos
leitos no Hospital Regional Zilda Arns, e disse que percebeu que a maioria dos leitos estão sendo
ocupados pelos municípios da região. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária
da CIR/MP de 2021 - Sra. Sonia informou que a minuta da ata foi disponibilizada aos secretários e
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técnicos para sugestões de inclusão e revisão de texto e perguntou se havia alguma correção a fazer. Não
havendo nenhuma alteração a ata foi pactuada. 2. Mudanças na dispensação de medicamentos para
hepatites virais B e C, definição regional de unidades dispensadoras (SVS/SVEA) - Sra. Clarice,
Coordenadora da Gerência de Hepatites Virais, informou que o objetivo da proposta é estabelecer e
pactuar na CIR, posteriormente na CIB, as farmácias dispensadoras dos medicamentos para portadores
de Hepatites Virais B e C, no Estado do Rio de Janeiro. A proposta da SES para região foi: Barra Mansa
referência para Rio Claro e Piraí; Resende referência para Itatiaia, Porto Real e Quatis; Volta Redonda
referência Barra do Piraí, Pinheiral, Rio das Flores e Valença. Sra. Sonia informou que o GT VS na
última reunião, propôs uma readequação à proposta apresentada pela gerência: Barra Mansa - Rio Claro
e Piraí; Resende - Itatiaia, Porto Real e Quatis; Valença - Rio das Flores e Volta Redonda - Barra do
Piraí e Pinheiral. Sra. Clarice perguntou se em Valença tinha o profissional médico, sendo confirmado
ter o médico e o SICLOM. Sra. Clarice afirmou que neste caso, não via nenhum impedimento. Sr.
Edmilson pediu alteração da referência para Piraí em Volta Redonda. Sra. Conceição se manifestou a
favor. Após todos os esclarecimentos a proposta apresentada pela região foi pactuada, com a
readequação do município de Piraí tendo como referência Volta Redonda, conforme solicitado. Sra.
Sonia também informou que o GT VS preparou uma proposta de referência para Assistência que será
posteriormente encaminhada para avaliação da área técnica das Hepatites Virais. Sr. Sérgio neste
momento pediu permissão para entrar com uma pauta sobre cirurgias e informou que já vai enviar os
nomes das pessoas para compor a Comissão de Avaliação do Concurso de Projetos. 3. Atualização dos
representantes da região para compor o GCE da RCPD (SGAIS/SAECA) - Sra. Sonia informa que
foi solicitado pela Sra. Maria Gisele da SAECA, atualizar os representantes da região no GCE RCPD. O
GC RCPD da região em reunião no último dia oito de abril, de dois mil e vinte e um, referendou os
técnicos de Rio Claro e Piraí, articuladores do GC regional, Sr. Wellington de Oliveira Lopes e Sr.
Sérgio Junior de Oliveira Figueiredo, respectivamente. A atualização de representantes foi pactuada. 4.
Complementação à Deliberação CIR-MP nº 003 de 24/03/2021, nomes para o Curso de Gestão de
Projetos (CIES) - Sra. Sonia falou da necessidade de complementar a Deliberação número três de vinte
e quatro de março de dois mil e vinte e hum, que pactuou a ação regional constante no Plano de Ação
Estadual de Educação Permanente em Saúde dois mil e vinte e hum, pois na terceira reunião ordinária da
CIR, realizada em vinte e quatro de março de dois mil e vinte e hum, os nomes para o curso ainda não
estavam definidos, ficando acordado como prazo de envio destes até o dia primeiro de abril. Neste
sentido, atendendo a sugestão de critério, foi indicado um representante do município gestor do recurso
da EP, ficando assim os nomes: Sra. Márcia da Atenção Hospitalar e Sra. Valéria da Atenção Primária
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do município de Piraí e Sra. Juliana Mantesso técnica do Núcleo Descentralizado das Ações de
Vigilância em Saúde. Todos concordaram e os nomes foram pactuados. 5. Prestação de contas –
relatório SAMU - POA – 2020 (GC RUE) - Sr. Daniel, representante da empresa gestora do SAMU Viva Rio, apresentou as metas e o resultado, assim como as dificuldades para melhorar alguns
indicadores. Informou ainda que o relatório detalhado será encaminhado para a SE da CIR para envio
aos municípios e que já enviou o relatório para SES. Todos aprovaram o relatório e foi pactuado. III.
Informe: 1. Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Juliana, apresentou informação sobre as seguintes
questõe: OFÍCIO CIRCULAR SES/GABSEC SEI número hum de oito de abril de dois mil e vinte e
hum - Atualização do registro de doses aplicadas da vacina contra a COVID-19 no SI-PNI; Reforçou a
necessidade de atualização de usuários no SINAN, buscando garantir a segurança dos dados inseridos no
sistema. Enfatizou que a partir de agora, a solicitação de cadastro e exclusão para usuário do SINAN,
será realizada apenas por meio de formulário próprio, que deverá ser assinado pela(o) responsável da
Epidemiologia Municipal, segundo informação encaminhada pela área técnica até quinze de abril tinham
realizado a atualização os municípios: Barra do Piraí, Itatiaia, Quatis, Resende, Rio Claro e Rio das
Flores.. Falou também sobre a NOTA TÉCNICA número quatro, quatro, hum da
CGPNI/DEIDT/SVS/MS de vinte e seis de abril que dispõe sobre as orientações para a identificação,
investigação e manejo da Síndrome de Trombose e Trombocitopenia (TTS) no contexto da vacinação
contra a covid-19 no Brasil. Sra. Juliana falou ainda sobre o OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVS SEI
número cinquenta e oito de vinte e dois de abril sobre a reunião virtual de “Arboviroses em tempo de
Pandemia, no estado do Rio de Janeiro”, no dia trinta e hum no horário de dez a doze horas. Finalizando,
apresentou a tabela de relação entre as doses distribuídas e doses aplicadas da vacina de COVID por
município da região. 2. Remanejamento dos recursos de procedimentos de Média Complexidade
Ambulatorial por Abrangência: Eletroencefalograma do município de Valença para o município
de Vassouras (AR-CIR/CS) - Sra. Sonia apresentou a pauta solicitada pela AR por fluxo da CIR da
região CS, e informou sobre a solicitação de remanejamento de PPI do município de Vassouras, no
procedimento de eletroencefalograma, retirando do teto de Valença para o teto do município. 3. Edital
do processo seletivo público para o Contrato de Gestão do SAMU e Comissão de Avaliação do
Concurso de Projetos (GC RUE) - Sra. Rosa, coordenadora do CISMEPA, informou sobre a abertura
do processo seletivo público para o Contrato de Gestão do SAMU Médio Paraíba e a necessidade de
formar uma comissão de avaliação do Concurso de Projetos, composta por representantes dos
municípios, titular e suplente, indicados pelos Secretários, que irão avaliar as propostas apresentadas.
Sra. Rosa pediu que os municípios indiquem pessoas que tenham conhecimento sobre o assunto. Sra.
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Rosa apresentou também uma planilha de débitos do ano dois mil e vinte, relativo ao rateio do
consórcio e fez um apelo para que os municípios que estão em débito com o CISMEPA façam o acerto,
pois isso dificulta a operacionalização do custeio da empresa contratada para administrar o SAMU.
Informou ainda que vai apresentar aos municípios o relatório com as pendências de manutenção das
Bases, para que sejam tomadas as devidas providências. Enfatiza a necessidade destas bases estarem
com a manutenção em dia, pois a qualquer momento podemos receber vistoria do Ministério da Saúde,
disse que é necessário que tudo esteja funcionando de acordo com as exigências da portaria do
ministerial, para não sermos penalizados. 4. Solicitação para habilitação de leitos de UTI adulto no
Hospital Flávio Leal (SMS de Piraí) - Sra. Giane informou que o pedido foi encaminhado à SES, para
habilitação de dez leitos de UTI adulto no Hospital Flávio Leal, de acordo com a Portaria GM/MS
número três, sete, três de dois de março de dois mil e vinte e hum, sendo estes exclusivos para pacientes
de SRAG/COVID-19. Sra. Giane esclareceu que esses leitos estarão numa nova ala criada no Hospital
Flávio Leal, com projeto deixado pela gestão anterior, num plano diretor e equipamentos reservados no
estoque para essa finalidade. Aproveitou e fez um agradecimento à Sra. Conceição, que foi a gestora
antecessora na Secretaria de Saúde de Piraí. Izabela perguntou se todos seriam leitos para pacientes com
COVID e Sra. Giane respondeu que será uma ala COVID e outra não COVID. 5. Solicitação de
esclarecimentos acerca do Ofício nº 551/2021/RJ/SEMS/SE/MS, referente a suspensão das
Cirurgias Eletivas não essenciais, nos hospitais federais (SMS de Piraí) - Sra. Sonia convidou Sra.
Marcela para abordar sobre este assunto, e esta explicou que foi publicada a Deliberação CIB número
seis, três, sete, dois sobre a suspensão das Cirurgias Eletivas considerando a falta de medicamentos do
Kit de Intubação e vagas nas UTIs, acrescentando que já havia encaminhado por whatsapp para a
Câmara Técnica. 6. Solicitação de esclarecimentos acerca da divergência do volume de doses nos
frascos das vacinas contra COVID-19 (SMS de Piraí) - Sra. Sonia informou que em reunião da SVS
com os coordenadores das vigilâncias municipais, estes foram orientados que o volume faltante nos
frascos é considerado queixa técnica, sendo necessário fazer a notificação através de e-mail a Rede de
Frios Estadual e o profissional também deve fazer o registro no formulário Notivisa para ser investigado.
Sra. Sonia informou que vai enviar por email a apresentação da GI/CVE/SVEA/SVS/SES-RJ com as
orientações, e-mail e link. 7. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Ed informou os destaques das reuniões dos GT e GC realizados no
mês de abril: - GC RCPD - solicitação da Área Técnica da SAECA/RCPD de oficializar a representação
no RCPD Estadual; CER II informou suspensão de atendimento temporária no atendimento das
crianças/adolescentes em todos os setores da instituição visando preservar a saúde de pacientes,
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acompanhantes e funcionários. - GC RAPS - FÓRUM DA RAPS, tema : “O Lugar do Ambulatório de
Saúde Mental na Rede de Atenção Psicossocial”. Presença da Sra. Ana Cristina Figueiredo que abordou
as possibilidades e potência dos ambulatórios desde que estejam articulados aos demais pontos de
atenção da rede, Sra. Fátima Virgínia Menezes Silva abordou as possibilidades do matriciamento de
Saúde Mental na AB para atenção aos casos leves e também o apoio da equipe institucional da SES.
Sra.Ana Cláudia, Sra. Artemis e Sr.Daniel fizeram considerações quanto a lógica da Atenção
Psicossocial, a necessidade de potencializar a rede de cuidados a partir desta direção. Apresentações dos
municípios: Os desafios do Ambulatório na RAPS Pinheiral apresentado pelo Sr. Luiz Cláudio da
Conceição, Diretor de Saúde Mental e A experiência do Ambulatório de Saúde Metal no município de
Rio Claro apresentado pela Sra. Josimar Fonseca de Carvalho Almeida, Coordenadora Municipal de
Saúde Mental. Sra. Fátima Articuladora do GC RAPS MP encerrou o evento dizendo que as falas
apontaram que nada está definitivamente pronto ou acabado, as possibilidades de fortalecimento da
RAPS é que devem continuar a nos levar a novas “Pergunta-Ações”. E que todas as estratégias que
fortaleçam os serviços e qualifiquem o cuidado são importantes. - GT AB - apresentado o resultado do
PREFAPS, discussão sobre cadastro da população no e-SUS e relato das experiências e estratégias de
vacinação COVID nos municípios. - GC Rede Cegonha foi apresentado e discutida a Deliberação CIBRJ seis, três, cinco, hum de onze de março, de incentivo de custeio e investimento para a Rede Cegonha
no Estado à todas as maternidades municipais e contratualizadas sob gestão municipal. Na região sete
municípios já fizeram a adesão até o momento. Aqueles que ainda não fizeram e estejam tendo alguma
dificuldade devem entrar em contato, pois a área técnica está à disposição para ajudar. - GC RUE apresentação da planilha para atualização das representações municipais nos componentes da RUE. 8.
Informes COSEMS - Sra. Marcela destacou a Portaria GM/MS número sete, três, hum de dezesseis de
abril, que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de custeio para
desenvolvimento de ações estratégicas de apoio à gestação, pré-natal e puerpério, com vistas ao
enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da
pandemia do coronavírus; destacou a Deliberação CIB-RJ número seis, três, sete, dois de quinze de abril,
que pactua a Nota Técnica CONJUNTA SES/COSEMS-RJ número hum de dois, mil e vinte e hum que
solicita a redução das metas das cirurgias eletivas, bem como a ampliação do prazo previsto na Portaria
GM/MS número três, seis, quatro, hum de vinte e hum de dezembro de dois mil e vinte que define, para
a estratégia de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos no âmbito do SUS e já foi postado no
whatsapp dos secretários e técnicos; destacou as orientações contidas no Instrumento do COSEMS
COLETAKITS para fornecimento de necessidades dos medicamentos do IOT; fala sobre quem poderá
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enviar os dados; como solicitar acesso; quais as regras de solicitação; seu funcionamento; dados a serem
enviados; as dúvidas mais constantes e respostas. Esse instrumento também já foi postado no whatsapp;
Sra. Marcela também informou que devido ao compromisso assumido como Secretária Executiva do
COSEMS e início das aulas do seu doutorado, não continuará como apoio técnico do COSEMS na
região e apresentou a Sra. Fátima Rezende que estará em seu lugar a partir do mês de junho, do presente
ano. Todos cumprimentaram e agradeceram à Sra. Marcela pelo trabalho realizado durante esses anos
como Assessora Técnica na região do Médio Paraíba. Também cumprimentaram a Sra. Fátima dando
boas vindas. Sra. Fátima agradeceu e disse estar à disposição de todos para o que se fizer necessário. Sra.
Marcela também agradeceu a todos pelas palavras gentis e disse que seus contatos continuam os
mesmos e estará à disposição. 9. Informes Gerais - Sra. Maria Augusta disse que está muito
preocupada porque as explicações recebidas sobre as divergências de doses, não deixam claro quais as
medidas que serão adotadas para reposição dessas doses e solução para esse problema. Sra. Rosemary
esclareceu que o Estado não tem essa resposta, já que depende de uma orientação do Ministério da
Saúde, para orientar os municípios. 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 sete de abril de dois mil e
vinte e um.
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Wagner Pinto Teixeira
SMS Barra do Piraí
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___________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
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___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES
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