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Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a nona 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. Flávia Freitas, técnica do NDAVS-MP; Sra. Márcia Freitas e Sr. Boris, Auditoria;
Sra. Suzette, Assessoria de Planejamento 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 Porto Real, Sr. Renato
Ibrahim; SMS de Quatis, Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro; SMS de Rio Claro, Maria Augusta M.
Ferreira; SMS de Valença, Sr. Márcio Petrillo e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de
Souza Rocha. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Lívia Mafra; Barra Mansa, Sra.
Isabela C. Barreto; Itatiaia, Sra. Uayne Pereira; Piraí, Sr. Edmilson Marques; Rio Claro, Sra. Beatriz
Xavier R. de Souza; Rio das Flores, Sra. Luciana Zila; Valença, Sr. Guilherme e Volta Redonda, Sra.
Rosely Frossard, Sra. Tatiana, Sra. Ronilda e Sra. Fabiana. Compareceram ainda, Sra. Sra. Fátima
Rezende, Assessoria Técnica e apoio regional do COSEMS; Sr. Rodrigo Lages, Coordenador do
CISMEPA. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de representação da SES; oito
secretários de saúde dos municípios: Barra do Piraí, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Rio Claro,
Valença e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra Mansa,
Itatiaia, Resende e Rio das Flores. Sra. Sonia iniciou a reunião, deu boas vindas a todos e passou a palavra
a Sra. Márcia para apresentação do segundo item da pauta de apresentação. Pauta: I. Apresentação: 1.
Auditoria do SUS (Auditoria SES) – Sra. Márcia iniciou a apresentação explicando que o objetivo é
difundir junto aos municípios os preceitos legais e as atribuições do Sistema Nacional de Auditoria e seus
componentes e que pela Lei Complementar número cento e quarenta e um, de dois mil e doze, Artigo
quarenta e dois, os Relatórios Anuais de Gestão-RAG, tem que ser auditados. Explicou a estrutura do
Sistema Nacional de Auditoria. Que a atividade de Auditoria não é monitoramento, avaliação, supervisão,
fiscalização ou regulação. É uma ferramenta de gestão, que sugere uma ação preventiva, corretiva,
saneadora. Apresentou as três linhas de defesa no gerenciamento eficaz de riscos e controles. Sra. Maria
Augusta elogiou a apresentação e falou sobre a importância de formar pessoas para atuar nessa área nas
secretarias municipais. Sr. Edmilson também reforçou a necessidade de capacitar os profissionais para
atuar nessa área. Sra. Fátima Rezende sugeriu uma capacitação regional. Sra. Márcia se colocou à
disposição para esclarecimentos e despediu-se. 2. Apresentação sobre Planejamento (APS) - Sra. Suzete
explicou a apresentação sobre Planejamento e informou que o objetivo é retomar o apoio regional
sistemático de técnicos nos GT de Planejamento, sendo as apoiadoras da região Médio Paraíba, a própria
Sra. Suzete Henrique e a Sra. Ana Luiza Latini. Sra. Maria Augusta perguntou se haverá capacitação no
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DIGISUS para a região. Sra. Suzete respondeu que sim. Sra. Suzete perguntou sobre as reuniões do GT
Planejamento. Sra. Sonia informou que acontecem junto com a reunião da Câmara Técnica, mensalmente.
3. Resultado preliminar do estudo de PPI (GT de Planejamento) – Sr. Edmilson apresentou o resultado
do levantamento realizado, informando que todos os municípios responderam o questionário. Destacou as
dificuldades apontados em gráficos e planilhas. Sra. Maria Augusta reforçou a importância desse
levantamento e falou sobre a expectativa de conseguir realizar uma atualização da PPI que traga
oportunidades mais justas tanto para os municípios encaminhadores quanto os executores. Sr. Rodrigo
fez uma contextualização do processo de construção da PPI no Estado, aprovada no ano de dois mil e onze
e ressaltou sua preocupação com o curto espaço de tempo para conclusão desse novo processo, devido ao
calendário político que se aproxima. Mas considera de extrema importância a iniciativa da região de
resgatar essa discussão e alinhar minimamente nesse processo o que tem dentro e fora de cada município.
Sra. Conceição falou sobre sua preocupação com a discussão do valor dos procedimentos, que com esse
cenário de sub-financiamento e desfinanciamento, pode não avançar, considerando estarmos diante do
desmonte do SUS. Segundo ela, as referências estão deixando de existir o que impossibilita a PPI.
Acrescentou que é necessário lutar por um financiamento continuado para a região. Sra. Conceição
também questionou, como contar com o Hospital Regional Zilda Arns Neumann sem a definição do seu
Perfil Assistencial, considera necessário cobrar esta definição. Sr. Guilherme trouxe a questão da
Regulação RJ, que mudou a forma de marcação e que a maioria das consultas e procedimentos são para
o município do Rio de Janeiro e os municípios do interior não conseguem vagas para os pacientes. Sra.
Maria Augusta informou que esse assunto foi pauta da reunião do COSEMS. Sra. Conceição falou sobre
a proposta da SES assumir a regulação dessas vagas no SISREG. Sr. Edmilsom sugeriu discutir no GT
Planejamento essa questão do SISREG e encaminhar um documento para SES. Sr. Rodrigo informou que
o GT de Regulação marcou uma visita à Central de Regulação do Rio para trabalhar uma proposta de
melhoria do processo de regulação para os municípios do interior. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata
da 8ª 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. Sra. Sonia apresentou o novo Secretário de Valença, Sr. Márcio. Todos os Secretários
presentes se apresentaram e cumprimentaram o novo Secretário , dando boas vindas. 2. Referendar a
Deliberação Ad Referendum CIR MP nº 023 de 30 de agosto de 2021(AR) - Sra. Sonia informou que
se trata do referendo a deliberação em que foi solicitado a instalação no Hospital Regional Zilda Arns
Neumann de um equipamento de Ressonância Magnética, proveniente de recurso de emenda parlamentar
de bancada para o município de Volta Redonda e ofertar o serviço à Região Médio Paraíba, já deliberado
em CIB. Sra. Conceição explicou que o custo para instalação seria muito alto e sendo no Hospital Regional
Zilda Arns Neumann este custo será bem menor, pois já tem o espaço adequado. Sem manifestações
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contrárias, a deliberação foi referendada. 3. Proposta de organização do Serviço Regional de
Certificação de Óbitos (NDAVS-MP) - Sra. Sonia informou que a proposta foi elaborada pela comissão
formada pelos representantes do GT VS, GT APS, GC RUE, NDAVS e SE CIR, considerando as diretrizes
da Deliberação CIB número seis, quatro, oito, três, de dois mil e vinte e um. Apresentou as bases da
proposta, tendo o CISMEPA como executor do serviço, assim como já acontece com o SAMU e Volta
Redonda como o município gestor do recurso. Sra. Rose sugeriu esclarecer apenas o fluxo em caso de
morte de causa externa, que verificada essa possibilidade a equipe do SRCO acionaria a Polícia, elogiou
o produto final da elaboração do Projeto. Sr. Rodrigo informou que já inseriu a proposta no Edital de
Concurso de Projetos do CISMEPA, visando publicação nos próximos dias, aguardava apenas a aprovação
desta plenária. Sem manifestações contrárias, a proposta foi pactuada. 4. Solicitação de adesão ao apoio
financeiro estadual para construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de
equipamentos e/ou mobiliários de Centrais de Regulação de Urgência (CRU) dos SAMU 192
regionais, pactuado na 6ª CIB conforme Deliberação CIB-RJ 6.464 de 21/07/2021 (SMS Volta
Redonda) - Sra. Sonia informou que Volta Redonda encaminhou o ofício número um, zero, oito, zero,
de dois mil e vinte e um. Sr. Rodrigo apresentou o projeto explicando que será feita uma reforma nas
instalações da Central de regulação onde também se encontra a sede do CISMEPA, para modernizar o
espaço e melhorar o fluxo de trabalho, falou que há uma previsão de gasto no valor de hum milhão e
trezentos mil reais. O restante do valor, oitocentos e cinquenta mil reais, será utilizado na aquisição de
softwares e equipamentos para melhorar o processo de trabalho garantindo maior eficiência e qualidade.
Sem manifestações contrárias, a adesão foi pactuada 5. Inclusão de Pauta: 1- Indicação de
Representante no GT Estadual de Regulação - Sra. Izabela explicou que a pauta foi encaminhada no
GT de regulação estadual, ocorrido hoje, vinte e oito de setembro, e que foi discutido a mudança na
composição desse GT incluindo representantes das nove regiões do Estado, sendo um titular e um
suplente. A inclusão da pauta, considera ainda a perspectiva de participação desses representantes na
reunião que será realizada em vinte e um de outubro. Informou ainda que as reuniões do GT Estadual de
Regulação serão realizadas toda última quinta-feira do mês, à tarde, e excepcionalmente em outubro, por
considerando o feriado de vinte e oito de outubro, será realizado na semana anterior. Foi sugerido a
indicação de um representante de um município de menor porte e um município de maior porte. Neste
sentido, foi indicado pelo município de Piraí, o Sr. Edmilsom e o outro representante do município de
Volta Redonda, que sra. Conceição ficou de encaminhar o nome posteriormente. Sem manifestações
contrárias, a indicação foi pactuada. 2. 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 Volta Redonda) – Sra. Conceição solicitou
incluir o Hospital São João Batista e o Hospital Municipal Munir Rafful, ambos para reforma das unidades.
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Sra. Izabela orientou que fossem incluídos na pauta de pactuação, já que ambos tem atendimento regional.
Com o acordo dos presentes e sem manifestações em contrário, a solicitação de adesão das duas unidades
foi pactuada, com a orientação da Sra. Sonia para encaminhamento dos documentos necessários, ofício de
pauta e planos assistenciais. II. Informe: 1. Vigilância em Saúde/NDAVS - Sra. Flávia apresentou os
informes do GT de Vigilância: Of. Circular SES/SUBVAPS SEI Nº 112 /2021 - acerca de informações da
aquisição de equipamentos (veículos e computadores), de acordo com a Resolução SES nº hum, nove,
dois, dois de vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove que autoriza a transferência de recursos
financeiros para os noventa e dois municípios do estado do Rio de Janeiro, destinados à aquisição de
equipamentos para os órgãos de vigilância sanitária municipais. Foi solicitado que seja informado o status
atual do trâmite do processo de aquisição em quadro que seguiu anexo, no prazo de trinta dias. NOTA
INFORMATIVA Nº 5/2021-CGIST/.DCCI/SVS/MS - dispõe sobre a recomendação do procedimento de
coleta de amostra para realização de exame de carga viral ou DNA pró-viral em recém-nascidos , incluindo
RN pré-termo e/ou baixo peso, visando o diagnóstico da infecção pelo HIV. Falou ainda que o Painel
Covid-19 do governo do Estado ganhou uma página exclusiva de mapa de variantes. Na ferramenta, os
cidadãos poderão consultar a evolução da doença por data ou município, com atualização semanal. Tabela
de Variação/Comparação entre os anos 2020-2021- Dengue, Chikungunya e Zika. Apresentou ainda as
taxas de cobertura de primeira e segunda doses da imunização da Covid-19. 2. 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
Porto Real) - Sr. Renato explicou que o município de Porto Real encaminhou o ofício número três, três,
dois, de dois mil e vinte e um e Projeto Assistencial para reforma no Hospital São Francisco de Assis do
CTI e enfermarias e um novo Centro de Imagens. 3. 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 Pinheiral) - Sr. Everton explicou
que o município de Pinheiral encaminhou o ofício número dois, três, cinco, dois mil e vinte e um e Projeto
Assistencial, para reforma geral no Hospital Aurelino Gonçalves Barbosa, reforma geral, melhorar o
laboratório, aumentar o Centro Cirúrgico para ampliar as cirurgias, equipamento para centro cirúrgico e
de imagem para ultrasonografia, colonoscopia e endoscopia. Segundo ele poderá contribuir com região
estendendo esses serviços. 4. 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 Rio Claro) - Sra. Maria Augusta explicou que o município
de Rio Claro encaminhou o ofício número seis, zero, cinco, de dois mil e vinte e um, com projeto no dia
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dezesseis de setembro para SES e já foram chamados para reunião com equipe técnica para discutir o
projeto. Fizeram algumas sugestões de mudança e já estão entregando com as modificações sugeridas. De
acordo com a Sra. Maria Augusta, esse recurso será muito importante , pois há tempos gostariam de fazer
melhorias no Hospital, porém não havia recurso. 5. Solicitação de adesão ao apoio financeiro estadual
para construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários
UPAS 24H municipais, pactuado na 6ª CIB conforme Deliberação CIB-RJ 6.463 de 21/07/2021
(SMS Volta Redonda) - Sra. Sonia explicou que o município de Volta Redonda através do ofício um,
zero, oito, cinco, de dois mil e vinte e um, apresentou a documentação, estando pendente apenas o projeto
assistencial. Sra. Conceição informou que entregou ontem na SES todos os documentos exigidos e o que
ficou pendente para envio à SE será providenciado. 6. Atestado de conclusão de Obra - USF Aciolly
Ribeiro Nascimento (Pinheiral) – Sra. Sonia informou que conforme fluxo definido nesta plenária, Sr.
Everton encaminhou através do ofício cento e dezessete, dois mil e vinte e um, o atestado de Conclusão
de obra de ampliação da Unidade Básica da Família do Centro de Pinheiral. 7. Atestado de conclusão de
Obra - UBSF Varjão (Pinheiral)- Sra. Sonia informou que conforme fluxo definido nesta plenária, Sr.
Everton encaminhou através do ofício cento e dezoito, dois mil e vinte e um, o atestado de Conclusão de
obra de construção da Unidade Básica da Família do bairro Varjão em Pinheiral. 8. Retomada dos
atendimentos referenciados de Oftalmologia (Piraí) - Sra. Marlúcia informou que foram retomadas as
cirurgias de catarata no dia trinta e um de agosto, com cirurgias agendadas até final de setembro. Serão
vinte cirurgias semanais, com entrega de Kits contendo todos os colírios de pós operatório e um óculos de
sol para completa recuperação dos pacientes. Informou ainda que estão sendo retomadas as consultas de
pré-operatório da catarata e exames, que as consultas e cirurgias de glaucoma estão normalizadas, bem
como as consultas clínicas de oftalmologia, e que em breve serão ampliadas. Disse ainda que será enviado
um instrutivo para orientar os agendamentos e que inauguraram o mamógrafo, ofertando o serviço para a
região; além do retorno das cirurgias eletivas no Hospital Flávio Leal. 9. Comunicado AR/SECIRMP
sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ – Sra. Ed informou os destaques
das seguintes reuniões: 1- REUNIÃO GT AB (02/09/2021) - destacou as mudanças no Previne Brasil atenção para o fim do limite (População IBGE) na captação e proposta para fazer uma apresentação para
os gestores na CIR de Outubro com o resultado de um encontro com a área técnica para discussão e
esclarecimento de dúvidas sobre o Previne Brasil. 2 – REUNIÃO GC RAPS (09/09/2021) - Foi realizado
o Fórum bimestral – Tema: “Saúde Mental e suas articulações necessárias” e alusão ao Setembro Amarelo
– Prevenção do Suicídio. Teve a participação do Sr. Diogo Teixeira – Supervisor do CAPS II de Barra
Mansa, Sra. Nairá Antunes de Oliveira – Coordenadora do CAPS II de Barra Mansa e Sra. Daira –
Programa de Saúde Mental de Quatis. 10. Informes COSEMS - Sra. Fátima precisou se ausentar, não
houve informes. 11. 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
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todos e a reunião foi encerrada às dezesete horas, convocando os participantes para a próxima reunião no
dia vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e hum. Eu, Ed Amaral, Assistente Executiva, lavrei e assinei
a presente ata. Volta Redonda, vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e um.
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