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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a oitava 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, Assistente da SE; Sra.
Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Rosemary Rocha, representante
suplente do nível central; Sra. Fávia Freitas, técnica do NDAVS-MP; Sr. Luiz Antônio, técnico do
NDAVS e articulador do GC RUE; Sra. Lilian - Coordenação de Populações em Vulnerabilidade e Sr.
Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP.Secretarias Municipais de Saúde:SMS de Barra do
Piraí, Sr. Wagner Teixeira;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 M. Ferreira e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de Souza Rocha. Técnicos (as)
dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Carlos Renato, Sr. Tadeu e Sra. Lívia Mafra; Barra Mansa,
Sra. Isabela C. Barreto; Piraí, Sr. Edmilson Marques; Porto Real, Sra. Cleonice Ramos; Rio Claro, Sra.
Beatriz Xavier R. de Souzae Volta Redonda, Sra. Rosa Lages e Sr. Vladimir L. de Souza, Coordenador
do CER III. Compareceram ainda, Sra.Sra. Fátima Rezende, Assessoria Técnica e apoio regional do
COSEMS;Sra. Tatiana, Sra. Mônica Ferreira, Sra. Renata Marinho e Sra. Nara, representantes do
Hospital UNIMED Volta Redonda; Sr. Rodrigo Lages, Coordenador do CISMEPA; Sr. Ricardo
Esperança e Sr. Joaquim, do Hospital da Curz Vermelha de Barra do Piraí; Resumo dos presentes: A
plenária contou com a presença de representação da SES; seis secretários de saúde dos municípios:
Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro e Volta Redonda e sem representação de secretários de
saúde os municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Resende, Rio das Flores e Valença.Sra. Sonia
iniciou a reunião, deu boas vindas a todos e passou a palavra a Sra. Tatiana para apresentação do
segundo item da pauta de apresentação.Pauta: I. Apresentação: 1. Portaria GM/MS 894, de 11 de
maio de 2021, capítulo IV e sugestão de ações junto às comunidades quilombolas
(COASPV/SAPV)- Sra. Lílian informou que é um recurso de caráter excepcional e temporário em
parcela única conforme as Portariasdois, quatro, zero, cinco e tres, tres, nove, seis, para o fortalecimento
das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no enfrentamento da Covid 19 e incentivo
financeiro para o cuidado em saúde de Idosos; de crianças e gestantes e povos e comunidades
tradicionais(Povos Quilombolas, Indígenas, Pescadores Artesanais e Caiçaras). Apresentou ainda
asações sugeridas a serem realizadas junto aos povos e comunidades. O monitoramento da execução
das ações será realizado pelo SISAB e prestação de contaspor meioda RAG. Finalizou a apresentação
dizendo que a equipe da Coordenação de Ações em Saúde para Populações em Situação de
Vulnerabilidade/SAPV está à disposição para ajudar os municípios. 2. Apresentação de serviços e
capacidade operacional da UNIMED Volta Redonda (SMS Volta Redonda) - Sra. Tatiana,
apresentou toda a estrutura física do Hospital da UNIMED e a nova Unidade em anexo que será
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inaugurada em dezembro próximo. Informou o número de leitos e capacidade total; apresentou a taxa de
ocupação média mês; todas as especialidades, procedimentos e equipe composta de profissionais
experientes; o centro de diagnóstico por imagem e laboratório. Ao final da apresentação, Sra. Tatiana
colocou-se à disposição para esclarecimentos e agradeceu a oportunidade de apresentar e ofereceros
serviços para os gestores da região. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 7ª 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.
Indicação e alteração do articulador regional do GC da RCPD e representante no GCE da RCPD
(GC RCPD) - Sra. Sonia informou que Sr. Vladimir, Coordenador do CER III e representante de Volta
Redonda no GC RCPD, foi o nome apresentado como articulador do GC RCPD e para compor o GCE,
na última reunião do GC RCPD. Sem manifestações contrárias, a indicação foi pactuada. 3. Indicação e
alteração do articulador regional do GTVS (GT VS) - Sra. Sonia informou que Sra. Flávia, do
NDAVS, foi o nome apresentado como articuladora do GT VS na última reunião do GC RCPD. Sem
manifestações contrárias, a indicação foi pactuada. 4. Solicitação de mudança do objeto da Oficina
Ortopédica no município de Volta Redonda, de Ampliação para Reforma, conforme constante no
PAR da RCPD da região do Médio Paraíba e alteração do CNES após a conclusão da reforma
para o novo espaço físico.(SMS Volta Redonda) -Sr. Vladimir informou que já enviou os documentos
ao Ministério da Saúde com a solicitação de alteraçãodo objeto de ampliação para reforma e o CNES da
Oficina Ortopédica e o Ministério da Saúde informou que até dezembro deve emitir uma resposta
definitiva. Sra. Sonia acrescentou que para a solicitação de mudança de objeto, por orientação do
Ministério da Saúde, foi feita uma deliberação CIB ad referendum, que foi referendada na última
reunião da CIB.Todos concordaram e foi pactuada. 5. Solicitação de adesão ao componente de apoio
financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos
Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB, conforme Deliberação CIB nº 6.474 de
12/08/2021 e Deliberação Conjunta CIB nº 11 de 05/08/2021 (SMS Barra do Piraí) – Sr. Wagner
explicou que esses leitos de Cuidados Prolongados são para atender a região Médio Paraíba e também
todo o Estado do Rio de Janeiro. Já tem 140 leitos em funcionamento no Hospital da Cruz Vermelha e
com esse projeto pretende ofertar mais 300 leitos, no prédio do antigo Hospital Psiquiátrico, vulgo
Colônia de Alienados de Vargem Alegre. Sr. Rodrigo pediu para observar o que está constando no PAR
da RUE e se necessário fazer a atualização do número de leitos. Sra. Conceição lembrou que no projeto
havia um ala para hotelaria, visando a humanização para os familiares. Sr. Luíz Antônio lembrou a
questão a necessidade de melhorar o acesso à Dutra. Sr. Ricardo informou que já está sendo
providenciada as melhorias no entorno e acesso ao Hospital. Sr. Wagner pediu à Sra. Sonia para
encaminhar a todos a apresentação aos membros da plenária. Todos concordaram e foi pactuada. II.
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Informe: 1. Levantamento de Informações sobre Saúde da população Migrante e Refugiadanos
Municípios(SEINSF-RJ/MS) – Sra. Lílian explicou que realizam um trabalho de acompanhamento
junto a essa população de migrantes e refugiados para garantir acesso aos serviços de saúde. Falou sobre
as parcerias com Universidades, Fiocruz, Institutos e Organizações. Lembrou da importância dos
municípios preencherem o formulário eletrônico que será enviado, identificando em sua cidade essa
população, suas necessidades e para que os municípios não tenham dificuldade 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. O prazo para preenchimento do
formulário é dia quinze de outubro do presente ano. Explicou ainda que, o município deve indicar um
profissional até o dia quatro de outubro para participar da reunião de esclarecimento que será realizada
no dia oito de outubro do presente ano. 2. Vigilância em Saúde/NDAVS - 1 - OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI Nº 77, de 18 de agosto de 2021 - Referente a Distribuição de Teste Rápido de
Antígeno COVID-19 (Panbio COVID-19 Ag Rapid Teste Device): Caberá à vigilância do município
agendar a retirada do seu quantitativo na CGA e realizar a seleção e distribuição dos testes nas unidades
de pronto atendimento e internação localizados em seu território; O "Panbio COVID-19 Ag Rapid Teste
Device" é um teste rápido de diagnósticos, in vitro para detecção qualitativa do antígeno Sars-Cov2
(Ag,) em amostras de esfregaço nasofaringeo humano de indivíduos que atendem aos critérios clínicos
e/ou epidemiológicos de COVID-19; destina-se apenas a uso profissional e deve ser usado como auxiliar
no diagnóstico de infecção por Sars-Cov2; não deverá substituir o exame RT-PCR, pois este é um dos
indicadores utilizados para avaliar o percentual de positividade de cada município, além de possibilitar a
vigilância genômica no estado, uma vez que esta é uma importante ação para identificarmos novas
variantes do vírus Sars-Cov2, e planilha com o total de Testes a ser distribuído para cada município; 2 OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI Nº 87, de 23 de agosto de 2021 - Referente a Doação de
Álcool Gel 70° Marca L'ORÉAL e a planilha com a quantidade reservada para cada município. 3 Tabela de Variação/Comparação entre os anos 2020-2021 - DENGUE. Região Médio Paraíba - RJ. - foi
apresentado a tabela de incidência dos casos nos municípios da região com destaque para alguns com
elevada taxa de incidência. 4 - Tabela de doses distribuídas, doses aplicadas e cobertura - Vacina
COVID - Médio Paraíba/RJ - 2021 - foi apresentado a cobertura vacinal de COVID nos municípios,
com ênfazse para a relação de doses distribuídas e aplicadas para de avaliar os resultados referentes a
inserção dos dados no sitema de informação. 5 - Deliberação CIB RJ nº 6.483, de 12 de agosto de 2021 Pactua a implantação da Rede Regional de Certificação de Óbitos no Estado do Rio de Janeiro,
ocorridos em domicílio, sem assistência médica, por causa natural - Sra. Sonia apresentou as diretrizes
relacionadas na deliberação para implantação do serviço, e sugeriu que o item de constituição de um
grupo para discutir a sede e organização do mesmo, fosse pactuado hoje da seguinte forma:
representantes do NDAVS, do GT VS, do GT APS, o articulador do GC RUE e a SE CIR, na
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perspectiva de apresentar uma proposta para pactuação na próxima reunião da CIR em setembro. Todos
concordaram e o grupo foi pactuado. 3. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Sonia informou os destaques dos grupos. 3.1. Proposta
de apoio para agilizar os processos de qualificação das bases do SAMU (GC RUE) - Sr. Luíz
Antônio que foi feito realizado um levantamento e identificado que há seis municípios na região que não
estão com as bases do SAMU qualificadas, Barra do Piraí, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Rio Claro e Rio
das Flores. Destacou que a qualificação representa um incremento mensal de cento e quarenta e quatro
mil, cento e doze reais, que poderiam benefíciar os serviços do SAMU. Neste sentido, propõe que os
gestores desses municípios com pendência, disponibilizem o acesso ao SAIPS para o CISMEPA (leia-se
Sr. Rodrigo - executivo do CISMEPA) para inserir no sistema os documentos necessários para obter a
qualificação dessas bases. Sr. Luiz Antônio também falou sobre a necessidade de discussão sobre a
emergência neurocirúrgica e trauma ortopedia na região. Sugeriu aos gestores uma reunião com o
Secretário Estadual de Saúde, propondo a adequação do Hospital Regional Zilda Arns, para realização
de tais linhas de cuidado, enfatizando que os gestores se apropriem dessa questão o mais rápido possível.
Sr. Rodrigo explicou que essa sugestão sobre o acesso ao SAIPS surgiu de uma fala da Direção Geral de
Urgência e Emergência do Ministério da Saúde, que informou que em algumas regiões do Brasil, os
municípios liberaram o acesso para os consórcios conjuntamente acompanhar as pendências, fazer a
inserção dos documentos exigidos, otimizando o processo de qualificação. Sr. Rodrigo falou ainda que,
quanto a questão da cirurgia de traumas, que os gestores lembrassem do documento encaminhado no
mês passado para o Governador e Secretário de Saúde reforçando o pleito de abertura do Centro
Cirúrgico do Hospital Regional Zilda Arns, considerando a informação da previsão de nova licitação
para administrar o hospital. 3.2. Fiscalização do COREN nos municípios e conflito com as diretrizes
preconizadas pelo Ministério da Saúde (GT APS) - Sra. Sonia explicou que o município de Piraí
trouxe esse questionamento na última reunião do GT APS e foi constatado que também está ocorrendo
nos outros municípios, e que essas questões sobre a fiscalização do COREN sempre é motivo de grande
desgaste na Atenção Primária dos municípios, e decidiram trazer para debate entre os gestores, pois as
exigências são conflitantes com as diretrizes do Ministério da Saúde. Sra Beatriz apresentou a relação
entre as exigências do COREN e as diretrizes do Ministério, elaboradas pelos representantes do GT APS
e o apoio técnico da SES. Diante das questões pontuadas Sra. Maria Augusta, Sra. Conceição e Sra.
Giane se manifestaram informando que acham necessário uma discussão em outra(s) esfera(s),
Estado/COSEMS/COREN, porque os municípios já vem sofrendo com essa fiscalização há muitos anos.
3.3.Alteração da data do Fórum Regional de Trabalhadores da Saúde Mental (GC RAPS) - Sra.
Sonia explicou que o GC RAPS optou por adiar o Fórum que seria no próximo dia vinte e seis de agosto
para o dia nove de setembro às nove horas. 3.4.Apresentação do estudo da PPI(GT Planejamento) Sr. Edmilson informou que vão apresentar o estudo da PPI na próxima CIR e que estão preparando um
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formulário que será enviado para os municípios preencherem para fazerem um diagnóstico para auxiliar
no estudo da PPI. 3.5. Oficina de discussão de problematização com vistas a elaboração do Plano
Regional de EP (CIES) - Sra. Sonia informou que foi realizada no último dia treze de agosto uma
oficina regional, onde foram discutidos os problemas da região, apontados pelo formulário digital.
Participaram da reunião os técnicos dos GT e GC da região. Ontem, dia vinte e três de agosto, foi
realizada a oficina macrorregional com as seguintes regiões Baía de Ilha Grande, Médio Paraíba,
Metropolitana II e Baixada Litorânea e a região participou com a presença de alguns articuladores dos
GT, CIES e GC. Os problemas foram discutidos e foram apontadas as ações de EP para solucionar os
problemas. Quando houver a conclusão do plano, ser´[a apresentado à plenária. 3.6. Informações
relativas ao Serviço de Saúde Auditiva no município de Barra Mansa (GC RCPD) - Sra. Sonia
informou que o município de Piraí solicitou informações sobre o fluxo de agendamento e tempo de
espera para entrega do aparelho auditivo, no Centro Auditivo em Barra Mansa. A Sra. Alexandra técnica
do município de Barra Mansa, explicou na reunião do GC da RCPD o fluxo para agendamento e o
tempo de espera para receber o aparelho auditivo. No entanto, foi solicitado a mesma que enviasse essas
informações descritas para ser apresentada na próxima reunião do GC. 4. Informes COSEMS - Sra.
Fátima informou o resultado do sorteio dos lotes de mobiliários do COSEMS para os municípios que se
inscreveram. 5. Informes Gerais - Sra. Sonia perguntou 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 dezesseis horas, convocando os participantes para a próxima reunião
no dia vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e hum. Eu, Ed Amaral, Assistente Executiva, lavrei e
assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e um.
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___________________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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___________________________________
Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR
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___________________________________
Wagner Pinto Teixeira
SMS Barra do Piraí

_________________________________
Everton das Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_________________________________
Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis
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_______________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

___________________________________
Maria da Conceição de Souza Rocha
SMS de Volta Redonda

Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba – CIR-MP
Secretaria Executiva - SE
Rua 566, nº 31 – N. Sra. das Graças – Volta Redonda - CEP: 27.295-390
Tel.: (24) 3339-9088
E-mail: cir.mparaiba@gmail.com

6

Subsecretaria Geral
Assessoria de Regionalização

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

___________________________________
Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES

___________________________________
Sra. Rosemary Rocha
Representante Suplente do Nível Central/SES
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