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Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a sexta 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.
Juliana Mantesso, técnica do NDVS-MP; Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP; Sra.
Cristina Giordano, Sra. Liliane e Sra. Gabriele da Costa da SVEA. Secretarias Municipais de Saúde:
SMS de Barra Mansa, Sérgio Gomes da Silva; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de
Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS de Quatis, Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro; SMS de Rio
Claro, Maria Augusta Monteiro Ferreira e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de Souza
Rocha. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Lívia de Paula; Piraí, Sr. Edmilson
Marques e Marlucia Reis Valente Maia; Porto Real, Sra. Cleonice Ramos e Juliana Azevedo da Silva;
Sra. Mariane Gomes – NEPS/Resende; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza. Compareceram
ainda, Sra. Marcela Caldas e Sra. Fátima Rezende, Assessoria Técnica e apoio regional do COSEMS;
Sra. Rosa Lages, Coordenadora do CISMEPA, Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença
de representação da SES; seis secretários de saúde dos municípios: Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Quatis,
Rio Claro e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí,
Itatiaia, Porto Real, Resende, Rio das Flores e Valença. Sra. Sonia iniciou a reunião, cumprimentou a
todos e em seguida convidou a Sra. Gabriele, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica/SES. Pauta:
I. Apresentação: 1- Cenário das Variantes de COVID - Sra. Gabriele apresentou as informações
sobre atualização das nomenclaturas das Variantes de COVID. Segundo a Sra. Gabriele, no final do ano
de dois mil e vinte, tendo em vista o surgimento de variantes do vírus SARS CoV-2 que podiam
apresentar maior risco para a saúde, a OMS realizou a caracterização das variantes em Variantes de
Preocupação (VOC) e Variantes de Interesse (VOI), visando um melhor monitoramento, pesquisa e
resposta a pandemia. Em trinta e hum de maio de dois mil e vinte e hum, após reunião com especialistas
parceiros em todo o mundo atribuiu-se nomenclaturas para as VOC e VOI, baseados no alfabeto grego e
substituem os nomes científicos que podem ser mais difíceis de identificar podendo levar a notificações
incorretas, além de evitar o estigma e discriminação gerados pela denominação pelos locais de origem.
Ex.: VOC - Alfa – B1.17 e VOI – Epsilon – B.1.427/B.1.4. Apresentou também os números de casos
por VOC e VOI no ERJ. Uma nova variante foi identificada no estado do Rio de Janeiro denominada de
P.5 pelo programa PANGO. Esta possui relevância devido a importância de algumas das mutações
identificadas na proteína S, que já foram descritas em VOC e VOI. O surgimento dessa nova linhagem
encontra-se na Nota Técnica quatro de dois mil e vinte e hum. A P.5 se originou a partr da linhagem
B.1.1.28 e possui dez mutações em: ORF1ab: T1637I, A3209V, Q3729K e P4337L; S: F2L, Q14K,
T95I, E484Q e N501T; N: G215V. No período de coleta deste relatório foi identificada mais uma
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amostra no município de Porto Real. 2- Cenário da Dengue na região do Médio Paraíba
(NDAVS/GT VS) - Sra. Liliane apresentou o Cenário da Dengue na região comentando o quadro de
variação/comparação do número total de casos prováveis, total de novecentos e noventa e seis casos e a
taxa de incidência de cento e noventa casos por cem mil habitantes da primeira até a vigésima primeira
semana e novecentos e trinta e cinco, casos prováveis e cento e dois, de taxa de incidência da primeira
até a vigésima quarta semana, notando-se queda em Barra Mansa e Valença e aumento em Barra do
Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Volta Redonda e chamou a atenção para o
Rio das Flores como município silencioso, sem apresentar nenhum caso. Informou também as ações
realizadas pela SES em apoio aos municípios, sendo uma reunião virtual com os noventa e dois
municípios do Estado no dia trinta de abril de dois mil e vinte e hum falando sobre as “Arboviroses em
tempo de pandemia”, sendo apresentado o panorama das arboviroses no estado, no anos de dois mil e
dezenove, dois mil e vinte e dois mil e vinte e hum; posteriormente foi realizada uma reunião virtual
com os municípios da região do Médio Paraíba, no dia oito de junho de dois mil e vinte e hum
apresentando o cenário epidemiológico da dengue na região e as ações de controle de vetores realizadas
durante o ano de dois mil e vinte e hum, além de um minicurso de diagnóstico diferencial para dengue e
Covid-19; realizada visita técnica aos municípios de Barra Mansa e Piraí no dia quatorze de junho com
participação dos responsáveis técnicos pela vigilância epidemiológica, controle vetorial, atenção
primária à saúde, profissionais médicos e enfermeiros da assistência; orientação para a vigilância
epidemiológica de Barra Mansa verificar se os casos prováveis de dengue teriam sido notificados
também como Covid-19 e orientação para a vigilância epidemiológica verificar se os casos prováveis
dengue teriam sido confirmados para dengue, Covid-19 ou para ambas as viroses; visita técnica aos
bairros com maior número de casos de dengue notificados para orientar equipe municipal quanto à
realização de ações de controle de vetores. Nestas visitas ficou definido um encontro no dia cinco de
julho em Barra Mansa e Piraí para estudo de casos e diagnóstico diferencial de dengue e Covid-19 para
médicos e enfermeiros que atuam na assistência aos pacientes. Sr. Sérgio informou as ações que estão
sendo realizadas para o controle da dengue no município, apesar de considerar que faltou empenho e
atenção da equipe municipal no controle e vigilância dos casos. Sra. Giane também informou as ações
que estão sendo realizadas para controle da dengue em Piraí e agradeceu o apoio técnico da SES no
enfrentamento da situação municipal. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 5ª Reunião Ordinária
da CIR/MP de 2021 - Sra. Sonia informou que a minuta da ata foi disponibilizada aos secretários e
técnicos para revisão de texto e sugestões de inclusão ou correção necessárias, perguntando aos
presentes se havia alguma correção a fazer. Não havendo nenhuma alteração a ata foi pactuada. 2.
Divisão de vagas para a Capacitação em Estimulação precoce para Fisioterapeutas,
Fonoaudiólogos e Terapeutas Ocupacionais (SAPS/SES) - Sra. Mariane informou que carga horária
total da capacitação será de dez horas, realizado à distância na plataforma do Telessaúde - UERJ. O
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início das aulas será em outubro de dois mil e vinte e um. Informou ainda que, foi utilizado como
instrumento para divisão das vagas no Estado a deliberação CIB RJ número seis, dois, seis, dois de
dezessete de setembro de dois mil e vinte que repactua a grade de referência estadual da RCPD e o
Panorama das Equipes de NASF no Estado, sendo a região contemplada com vinte e nove vagas, três
delas para os CER e vinte e seis para as equipes NASF na Atenção Primária. Para definição das vagas na
região a CIES baseado nos instrumentos utilizados pela àrea técnica da SES, propôs após apresentar
também no GT de Atenção Primária a seguinte distribuição: as três vagas dos CER, uma para CER II
com sede em Barra do Piraí, uma para o CER III com sede em Volta Redonda e uma para o serviço de
referência de Auditiva com sede em Barra Mansa; as vinte e seis vagas restantes foram assim
distribuídas: uma vaga para Barra do Piraí, Piraí, Porto Real, Quatis e Resende; Barra Mansa e Pinheiral,
quatro vagas cada; Rio Claro, duas vagas; Valença, seis vagas e Volra Redonda, cinco vagas. Sra.
Mariane explicou que Itatiaia e Rio das Flores não foram contemplados com vagas porque não tem
profissional dessa categoria e nem equipe de NASF, respectivamente. 3. Equipe multidisciplinar de
atenção especializada em Saúde Mental - AMENT (SMS Barra Mansa) - Sr. Sérgio falou que o
município está pleiteando habilitar três equipes tipo dois, para um serviço que já está em funcionamento
em unidades de Barra Mansa. Todos concordaram e a solicitação foi pactuada. III. Informe - Sr. Sérgio,
pediu inclusão de item para informar que apresentou alguns pedidos ao Secretário Estadual de Saúde de
recursos da SES para as seguintes ações: Custeio do pronto Socorro da Santa Casa de Barra Mansa;
Custeio da UPA Leste, tendo em vista o processo de habilitação no Ministério da Saúde; Reforma e
ampliação do Centro Cirúrgico da Santa Casa de Barra Mansa, devido ao aumento do número de
cirurgias; Implantação de vinte leitos de UTI Adulto e vinte leitos de retaguarda, considerando o
processo de habilitação dos serviços de neurologia e transplantes; Aumento do teto financeiro do serviço
de Oncologia; Custeio do serviço de Oftalmologia; Custeio do serviço de MAC do município; Um
Bunker e Acelerador Linear para o serviço de Oncologia; Custeio do Hospital Maternidade Thereza
Sacci de Moura; Habilitação da Santa Casa de Barra Mansa em serviço de Alta Complexidade em
Neurologia, principalmente neuroendovascular. Explicou que tudo isso visando atender melhor os
munícipes de Barra Mansa e os municípios da região Médio Paraíba e os outros municípios que acessam
os serviços em busca de atendimento. Sr. Sérgio explicou ainda que foi orientado pela SES a trazer essas
demandas para informar na CIR para dar prosseguimento à solicitação. Todos os gestores entenderam as
solicitações do Sr. Sérgio e concordaram. Sra. Sonia, no ensejo, considerando a fala de
descontentamento do Sr. Sérgio com a equipe na vigilância das arboviroses, falou que apesar de poder
ter ocorrido alguma falha, a equipe demonstrou agilidade no desenvolvimento de ações para o controle
da situação. Sra. Sonia também aproveitou o momento, e relatou aos presentes o quanto os técnicos das
vigilâncias tem sido colaborativos e parceiros na retirada das vacinas de COVID, diante das
intercorrências que às vezes alteram os horários, acarretando longos períodos de espera, seja durante os
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dias ou final de semana e até feriados, faça sol ou faça chuva. Pediu que esses profissionais fossem
bem acolhidos em seu dia a dia e com reconhecimento pela importante tarefa de transportar e fazer
chegar as vacinas nos municípios. 1. Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Juliana apresentou o OFÍCIO
CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número doze de dezoito de junho de dois mil e vinte e hum, que
encaminha formulário online, com a finalidade de atualizar as informações pertinentes à estrutura
existente para organização das ações em saúde do trabalhador e que devem ser respondidos até o dia
cinco de julho de dois mil e vinte e hum, através de link que já foi divulgado; OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI número quinze de vinte e dois de junho deste ano - encaminha a Resolução SES
número dois, três, dois, três e Deliberação Conjunta Ad Referendum CIB-RJ número três, de dezoito de
junho do ano corrente, que estabelece a vacinação de gestantes e puérperas com e sem comorbidades,
além das lactantes até 12 meses, incluindo-as como grupo prioritário nas ações da campanha nacional de
vacinação contra a COVID-19 no estado do Rio de Janeiro; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI
número dezenove de vinte e três de junho do corrente que encaminha o Boletim Epidemiológico das
Arboviroses número dois do "Cenário Epidemiológico: DENGUE, CHIKUNGUNYA e ZIKA no estado
do RJ – Primeiro Quadrimestre de dois mil e vinte e hum"; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI
número dezoito de vinte e três de junho do corrente que encaminha a agenda das Oficinas de Vigilância
Epidemiológica de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANT): informações em saúde nos
territórios. As oficinas serão na modalidade remota, através do canal do Youtube da SES no horário de
quatorze à dezessete horas, data para a região Médio Paraíba, doze de julho; NT SUBGAIS número dois
do ano corrente sobre a Atualização das orientações para execução do financiamento estadual para o
cuidado integral às DANTS que prorroga o prazo de apresentação das matrizes municipais contendo as
ações de atenção à saúde relativas às DANTS até o dia trinta e hum de agosto do corrente ano. 2.
Solicitação do município de Seropédica de remanejamento de PPI - recursos de leitos cirúrgicos
dos municípios de Piraí e Volta Redonda para o município de Valença (AR-CIR/Metro I) - Sra.
Sonia apresentou conforme os trâmites de solicitação de remanejamento de PPI, a solicitação do
município de Seropédica de recursos referente a leitos cirúrgicos de Ginecologia, Nefrologia/Urologia e
Gastroenterologia do teto de Piraí e leitos cirúrgicos de Gastroenterologia do teto de Volta Redonda para
novo executor no município de Valença. 3. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Sonia informou que foi pactuado na quinta reunião da CIB
a transferência de recurso financeiro destinado as SMS dos municípios que operacionalizam
UPAs construídas e equipadas pela SES, para reforma das mesmas. São vinte e cinco UPAS
contempladas em vinte e hum municípios. Na região são em Barra Mansa, Resende e Volta Redonda.
Será publicada uma deliberação CIB, para com base na deliberação ser emitida e publicada a Resolução
SES. É necessário envio de ofício pelas SMS a SES, manifestando interesse e constando relatório e foto
das unidades que receberão as reformas. Foi informado ainda que, na próxima CIB de julho será
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apreciado as diretrizes para a prestação de contas desse recurso. Sra. Izabela ressaltou que a adesão será
após a publicação da Resolução com o regramento da prestação de contas. Sra. Ed informou sobre os
destaques do GT AB: Apresentação do panorama de suspensão temporária de equipes e Informatiza
APS, dizendo que na região cinco municípios tiveram equipes suspensas; Atualização dos indicadores
PREFAPS; Situação dos cadastros e resultados dos indicadores do Previne Brasil, primeiro quadrimestre
do anos corrente; Portarias do Ministério da Saúde: GM/MS número hum, zero, quatro, nove, hum, zero,
cinco, hum e hum, zero, seis, zero de vinte e quatro de maio de dois, mil e vinte e hum, que suspende a
transferência de incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da Família (eSF), Equipes Saúde
da Família Ribeirinha (eSFR), Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) e Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e a Nota Técnica SGAIS número hum do ano corrente, que traz
orientações para execução do financiamento Estadual para o cuidado Integral às DANTS e que a Sra.
Juliana já informou a atualização e prorrogação do prazo conforme. GC RAPS: Sra. Artemis orientou
sobre a importância de conversar e orientar pacientes, familiares e curadores quanto ao recurso do
Programa “De volta para Casa”, que teve um aumento de quatrocentos e vinte e hum reais para
quinhentos reais. Falou da necessidade de uma educação financeira para que o recurso seja bem
aproveitado. Quanto ao monitoramento dos indicadores do Cofinanciamento, informou que está
agendando reuniões com os municípios da região que estão sem produção registrada no sistema, para
uma conversa de esclarecimento das dificuldades e orientações. Forum “A Arte como ferramenta
Terapêutica. É possível afetar e ser afetado pelos meios virtuais?”, foi realizado no dia vinte e quatro de
junho, e teve a participação de setenta pessoas. Sra. Janaína Fernandes, Coordenadora do Centro de
Convivência e Cultura da Zona falou sobre as atividades realizadas pelo CECCOZO, que buscam
integrar os setores Saúde, Educação, Cultura e a rede de economia solidária, fortalecendo e ampliando
as atividades já desenvolvidas. Realtou que devido a pandemia se reinventaram e hoje promovem
oficinas através de lives. O município de Resende apresentou um vídeo “Saúde mental em tempos de
Pandemia”, com depoimentos dos usuários sobre a Pandemia; Barra Mansa apresentou a Oficina de
música . Encerraram o fórum com uma apresentação da música “A CURA” de Lulu Santos, num vídeo
editado, com trechos cantados por usuários e equipe de profissionais da Saúde Mental dos municípios da
região. Sra. Ed, informou também que o GC da RAPS solicitou que fosse reforçado com os secretários a
importância de incentivar a presença do representante titular e na sua ausência o suplente, nas reuniões
do GC RAPS. 4. Informes COSEMS - Sra. Marcela confirmou os destaques trazidos nos informes dos
grupos. Sra. Fátima destacou a Live dia dois de julho “Conversando sobre Planos Municipais de Saúde”,
onde serão apresentadas as experiências dos municípios de Niterói e Juiz de Fora. Sra. Marcela também
lembrou que aquela apresentação realizada pelo COSEMS, em Valença, em dois mil e dezenove, sobre
Planejamento Regional pode ser consultada. Sra. Marcela informou que o escritório do COSEMS está
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fechado, porque está em obras, mas as agendas de reuniões e atendimentos estão mantidas de forma
virtual. 5. Informes Gerais - Sra. Izabela informou que haverá entrega de vacinas Coronavac, Pfizer e
Janssem, no dia vinte e seis de dois mil e vinte e um (amanhã) e já postou as planilhas com horários para
serem divulgadas. Os ofícios com as orientações ainda não foram divulgados. Assim que receber serão
enviados para o e-mail de todos. Sra. Sonia despediu-se e não tendo mais nada a tratar, a reunião foi
encerrada às dezesseis horas, convocando os participantes para a próxima reunião no dia vinte e dois de
junho de dois mil e vinte e hum. Eu, Ed Amaral da Silva, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e
assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e seis de maio de dois mil e vinte e um.
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