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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP
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Aos vinte e um dias do mês de julho do ano dois mil e vinte e um, às dez horas, foi realizada através da
plataforma virtual ZOOM, a sétima 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. Izabela Matos Ribeiro, representante titular
do nível central; Sra. Juliana Mantesso, técnica do NDVS-MP e Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da
CREG-MP.Secretarias Municipais de Saúde: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
Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira; SMS de Rio Claro, Maria Augusta M. Ferreira; SMS de
Rio das Flores, Sr. Marcos André M. Rocha; SMS de 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, Sr. Carlos Renato; Barra Mansa, Sra. Isabela C. Barreto e Sra. Juliana Russi; Piraí, Sr.
Edmilson Marques e Sra. Valéria Lima; Porto Real, Sra. Cleonice Ramos; Resende, Sr. Gustavo Fichter
e Sra. Rozimeire Cirera;Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza; Rio das Flores, Sra Luciana Zila,
Valença, Sr. Guilherme Amaral e Volta Redonda, Sra. Rosa Lages e Sr. Vladimir L. de Souza,
Coordenador do CER III. Compareceu ainda, Sra.Sra. Fátima Rezende, Assessoria Técnica e apoio
regional do COSEMS. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de representação da
SES; oito secretários de saúde dos municípios: Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das
Flores, Valença e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do
Piraí, Barra Mansa, Itatiaia e Porto Real. Sra. Sonia iniciou a reunião, cumprimentou a todos e passou a
palavra ao Sr. Edmilson para apresentação do primeiro item da pauta. Pauta: I. Apresentação: 1.
Panorama da PPI - região Médio Paraíba (GT Planejamento)- Sr. Edmilson explicou que a PPI Programação Pactuada e Integrada se faz num processo de planejamento, onde são definidas e
quantificadas as ações de saúde e efetuados os pactos intergestores para garantia de acesso da população
aos serviços organizando assim a rede de serviços nos territórios dessa população. Apresentou os
objetivos; tipos de programação Hospitalar e Ambulatorial de Alta e Média Complexidade. Também
demonstrou a produção Ambulatorial e Hospitalar por executores e encaminhadores do ano de dois mil
e dezenovereferente aos doze municípios. Esse levantamento tem por objetivo saber quais os exames e
consultas com demanda reprimida; dificuldades; capacidade instalada dos prestadores; oferta e
demanda;fluxos de acesso, realidade e impacto da COVID-19 na PPI e ainda realizardiscussão regional
sobre a mudança do fluxo de agendamento no Rio de Janeiro - SISREG e procedimentos regulados pela
CREG e o seu impacto na região. Informou que foi definido um grupo de técnicos composto por
representantes da Câmara Técnica e do GT de Planejamento dos seguintes municípios: Barra do Piraí Sra Lívia, Barra Mansa - Sra. Isabela, Piraí - Sr. Edmilson, Resende - Sra. Rozimere, Valença - Sr.
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Guilherme e Volta Redonda - Sra. Rosely, para analisar a PPI e demonstrar os gastos de recursos por
cada município. Sr. Alexandre falou que o valor nas tabelas é menor que o gasto com os procedimentos
e internações, neste sentido pediu que a análise considerea cota física e financeira, pois por vezes se
torna inviável atender aos encaminhamentos de outros municípios. Sra. Maria Augusta falou sobre a
importância desse grupo sendo fundamental serem apoiados pelos gestores, para fortalecer as discussões
e encaminhamentos das propostas elaboradasao Estado, sobre os recursos para os serviços e ressaltou a
prioridade para os leitos de UTI que hoje é uma necessidade para todos os municípios considerando
odirecionamentodos leitos para casos de COVID-19. Lembrou ainda do pleito de redirecionar os leitos
de COVID-19 do Hospital Regional Zilda Arns para atender às demandas da região de leitos de UTI e
Cirúrgico. Sra Conceição sugeriu que o grupo faça um levantamento sobre o incentivo de leitos de UTI,
cujo recurso não cobre a diária,com nova proposta reestruturando a PPI e redirecionando os leitos de
UTI. Informou ainda que oconsórcioencaminhou pedido à SES para reativar leitos cirúrgicos e exames
de imagem no Hospital Regionalpara apoiar os municípios, pois os gastos com esses leitos estão muito
altos. Sra. Giane destacou a necessidade da retomada das cirurgias eletivas; a atualização dos recursos
para financiamento destes leitos e reiterou a importância dos gestores apoiarem esse grupo técnico da
PPI. Sra. Maria Augusta solicitou a inclusão da Sra. Beatriz técnica de Rio Claro no grupo de discussão
da PPI, pois julga ser importante a representação dos municípios de menor porte populacional. Sra.
Sonia então reforçou o encaminhamento para o grupo acima citado, de elaborar um instrumento, para
apresentar na próxima reunião da CT para discussão. Sra. Sonia informou sobre a solicitação do Sr.
Alexandre para antecipar os itens quatro e cinco da pauta de pactuação. II. Pactuação: 1. Aprovação
da ata da 6ª 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 correções
necessárias, perguntando aos presentes se havia alguma correção a fazer. Não havendo nenhuma
alteração a ata foi pactuada. 2. Projeto: Capacitação em DANT para Vigilância e Atenção Primária
em Saúde - Proposta do Curso de Gestão de Projetos (CIES)- Sra. Juliana e Sra. Valéria
apresentaram aos gestores a Capacitação em Vigilância Epidemiológica das DANT para profissionais
da Vigilância em Saúde e da Atenção Primária, objeto do Curso de Gestão de Projetos ofertado pela SES
em parceria com o TCE.Demonstrou as etapas, objetivo, execução, carga horária e conteúdo
programático. Enfatizou que um dos critérios para a capacitação será a indicação pela gestão municipal
de umtécnico, que será capacitado como referência para implantar e implementar as ações de vigilância
das DANT municipal, sugerindo queeste técnico não seja o coordenador da Vigilância Epidemiológica.
Enfatizou ainda a importância de oferecer condições adequadas ao técnico de referência e equipe
(equipamento, local adequado) para o desenvolvimento do trabalho de acompanhamento das DANT.
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Sem manifestações contrárias o projeto foi aprovado. 3. Indicação do articulador regional do GC
RUE (GC RUE) -Sra. Sonia informou que Sr. Luiz Antônio, hojelotado no NDAVS - MP, foi o nome
apresentado como articulador do GC RUE na última reunião do GC RUE. Sem manisfestações
contrárias, a indicação foi pactuada.4. Solicitação de inclusão da proposta de qualificação de 10 (dez)
leitos clínicos de retaguarda - Sta. Casa de Misericórdia de Resende (SMS Resende) – Sr.
Alexandre informou tratar-se de inclusão no PAR da RUE da proposta de qualificação de dez leitos
clínicos de retaguarda no componente hospitalar na Santa Casa de Misericórdia. Todos concordaram e
foi pactuado. Sra. Sonia explicou que este item e o próximo ainda não passou no GC RUE por um
equívoco de informação e que será incluso na próxima do GC. 5. Solicitação de atualização da
proposta de implantação de Unidade de Internação em Cuidados Prolongados - UCP, 20 (vinte)
leitos - Sta. Casa de Misericórdia de Resende (SMS Resende) – Sr. Alexandre informou tratar-se de
atualização da proposta de implantação de Unidade de Internação em Cuidados Prolongados na Santa
Casa de Misericórdia de Resende, no PAR da RUE, alterando os leitos de quinze para vinte
unidade.Solicitaçãopactuada. 6. Solicitação de credenciamento e habilitação do Hospital Escola Luiz
Gioseffi Jannuzi como serviço de referência na assistência de AC ao indivíduo com obesidade
(SMS Valença) – Sr. Guilherme, informou que diante do grande número de indivíduos com obesidade
no município e Estado; a demora e grande fila na regulação Estadual, o Hospital Escola juntamente com
a Secretaria de Saúde estão elaborando a linha de cuidado para esses pacientes, realizando ainda
reformas estruturais para atender esse público. Solicitação pactuada.7. Solicitação de credenciamento e
habilitação de 10 (dez) novos leitos de UTI adulto tipo II no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzi
(SMS Valença) – Sr. Guilherme, informou que com a proposta das cirurgias bariátricas e o aumento de
oferta de cirurgias eletivas,faz-se necessário esse credenciamento de dez novos leitos de UTI adulto tipo
II no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzi. Todos concordaram e foi pactuado. Sra. Izabela
acrescentou, em referência ao item anterior, que é exigência para o credenciamento do serviço
apresentar a linha de cuidado da obesidade e tramitar em paralelo ao credenciamento do serviço a
pactuação regional. Todosconcordaram e foi pactuado. Sr. Gustavo parabenizou a SMS de Valença pela
iniciativa em habilitar esse serviço de cirurgia bariátrica, importante não só para a região, mas para o
Estado do Rio, que certamente terá o apoio e reconhecimento do pleito. Sr. Edmilson também
parabenizou Valença pela iniciativa. II. Informe: 1. Panorama dos Usuários de Bolsas de Uro e
Colostomia por Município (SAECA) – Sra. Sra. Sonia informou sobre o formulário aos municípios
para ser preenchido, tendo em vista, segundo a SAECA, a dificuldade dos municípios na aquisição dos
materiais, principalmente nos pólos já que o valor programado e repassado pelo Ministério da Saúde
para aquisição das bolsas, é inferior ao praticado no mercado.Para tanto, será encaminhadoo formulário
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a ser preenchido para levantamentodas necessidades; 2. Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Juliana
apresentou, 1. OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número vinte e quatro, de trinta de junho de
dois mil e vinte e um, que encaminha a Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número trinta e trêsde dois mil
e vinte e um com orientações para o monitoramento das novas variantes do vírus SARS-CoV-2 no
Estado do Rio de Janeiro - Primeira atualização da Nota Técnica SVS/SESRJ número nove; 2.
DELIBERAÇÃO CONJUNTA AD REFERENDUM CIB-RJ número sete, de primeiro de julho de dois
mil e vinte e um, que publicada no DOERJ, de dois de julho de dois mil e vinte e um a Terceira Versão
do calendário Único da Campanha de vacinação contra a COVID-19 no ERJ;3.OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI número trinta e dois, sobre a Prorrogação da vigésima terceira Campanha Nacional
de Vacinação contra a Influenza com ampliação da vacinaçãopara toda a população a partir de seis
meses de idade, no ERJ, até quando durarem os estoques do mesmo, destacando a importância de se
manter a vacinação nos grupos prioritários que ainda não alcançaram a meta de cobertura preconizada
de noventa por cento;4. Administração de vacinas vencidas contra a COVID-19, considerando a
divulgação na mídia nacional, sobre a possível administração de vacinas contra a COVID-19 vencidas
na população do Estado do Rio de Janeiro; as informações veiculadas pelo Jornal a Folha de São Paulo;
registro no RNDS de doses vencidas em pelo menos quarente e sete municípios do Estado do Rio de
Janeiro;5. 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; 6. Novo Painel
COVID-19 - Vacinômetro, com a finalização da integração do Novo Painel COVID-19 (vacinômetro)
no site (https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro), os dados passarão a ser atualizados
diariamente pelo Localizasus do MS, através da base do TABNET do ERJ
(https://www.saude.rj.gov.br/informacao-sus/dados-sus/2020/11/imunizacoes), as coordenações poderão
ter acesso a doses administradas e coberturas vacinais diretamente no TABNET e no Painel COVID-19
integrado. 7. Oitava versão do Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra
a COVID-19 - nove de julho de dois mil e vinte e um -enviado por email aos municípios;8. Caixas
térmicas (sem termômetros) - disponibilizado aos municípios caixas térmicas de quinze litros, deve ser
agendamento para retirada na CGA à partir de quinze de julho, através do telefone
informado.9.COMUNICADO - CGPNI/DEIDT/SVS/MS, enviado pela Gerência de Imunização da SES
através de e-mail do dia quinze de julho de dois mil e vinte e um, referente à disponibilização da vacina
meningocócica C (Conjugada) ampliando a oferta da vacina para as crianças e adolescentes não
vacinados até dez anos, onze meses e vinte e nove dias de idade;10. Oficina de Vigilância
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Epidemiológica de DANT – Informações em Saúde nos Territórios dia dezenove de julho do presente
ano;11. Ofício Circular número duzentos de dois mil e vinte e um/SVS/MS - Convite para os técnicos do
Estado e dos municípios para participarem do Curso de Atualização: Atividades para Controle do Aedes
aegypti, realização da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, tendo como público
alvo os técnicos estaduais e municipais de saúde envolvidos na gestão e realização direta de ações de
controle de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti,. no dia dezenove de julho de dois mil e vinte e um,
para a região do Médio Paraíba.3. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos
de Trabalho, CIES e CIB/RJ- Sra. Sonia informou os destaques dos grupos, iniciando pela CIES
sobre o Processo de elaboração do Plano Regional para o ano de dois mil e vinte e dois com a
realização através da SUPEPS/SES deoficinas macrorregionais. Informou que foi elaborado pela CIESMP um formulário eletrônico direcionados aos GT e GC, para levantamento de problemas que podem
ser solucionados ou minimizados com a educação. O link do formulário foi enviado aos municípios por
email no dia vinte de julho e o prazo de resposta é até dia cinco de agosto de dois mil e vinte e um. Sra.
Sonia apresentou um demonstrativo sobre a participação dos representantes dos municípios nos grupos
de trabalho e grupos condutores, reforçando a importância da participação dos representantesindicados
pelos gestores nas reuniões reiterando que a ausência desqualifica e enfraquece as discussões das
políticas e ações para a região.Inclusão de Informe (SMS Volta Redonda):Apresentação do Serviço
CER III – Sr. Vladimir falou sobre o arcabouço legal do Centro Especializado de Reabilitação III (CER
III),habilitado através da Portaria ministerialnúmero dois, três, cinco, três de vinte e seis de dezembro de
dois mil e dezesseis, e atua como referência regional no atendimento aos usuários com deficiência física,
intelectual e visua e a dispensação de OPMs pela PPI.Apresentouimagens das instalações atuais e o
projeto para ampliar o espaço através da reforma em nova sede localizada na Arena Esportiva, para o
CER III com a Oficina Ortopédica, o Follow Up e o Polo de Ostomizados. Sr. Gustavo, Sra. Maria
Augusta, Sra. Giane e Sr. Edmilson elogiaram e parabenizaram a secretária Sra. Conceição e o Sr.
Vladimir pelo projeto apresentado. Sra. Conceição agradeceu as palavras de apoio e parabenizou o Sr.
Vladimir pelo trabalho que vem realizando e explicou que este projeto visa qualificar o atendimento aos
munícipes de Volta Redonda e demais municípios da região. 4. Informes COSEMS - Sra. Fátima
informou que no dia vinte e três de julho do presente ano, o COSEMS estará realizando uma reunião
com os municípios que estão com baixo número de cadastro; no dia vinte e seis de julho do presente
ano, a Assessoria de imprensa do COSEMS vai promover uma oficina sobre relacionamento com a
mídia para diretores e corpo técnico e apresentar um panorama sobre Assessoria de Impresnsa; a
Deliberação CIB número seis, quatro, seis, seissobre transferência de recursos de custeio estadual para
UPAS 24h municipais em processo de habilitação do Estado do Rio de Janeiro; Deliberação CIB
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número seis, quatro, seis, cinco, sobre recurso para promover a melhoria da ambiência hospitalar, com
reforma da estrutura física e/ou atualização tecnológica e/ou renovação do mobiliário dos hospitais
integrantes do Sistema Único de Saúde, com a finalidade de qualificar o atendimento aos usuários do
SUS. Estão aguardando a publicação da Resolução para fazer o repasse do recurso.5. Informes Gerais Sra. Sonia indagou aos presentes se alguém teria algum informe a acrescentar, diante da negativa dos
presentes e não havendo mais nada a tratar, a mesma despediu-se de todos e a reunião foi encerrada às
doze horas, convocando os participantes para a próxima reunião no dia vinte e quatro de agosto de dois
mil e vinte e hum. Eu, Sonia Machado, Secretária Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta
Redonda, vinte e hum de julho de dois mil e vinte e um.
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___________________________________
Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR
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_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_________________________________
Everton das Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis

___________________________________
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Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende
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___________________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro
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___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES

___________________________________
Marcos André Moura Rocha
SMS de Rio das Flores

___________________________________
Soraia Furtado da Graça
SMS de Valença

___________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Volta Redonda
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