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Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a décima 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. Ed Amaral, Assistente da SE; Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível
central; Sra. Flávia Freitas e Sra. Juliana Mantesso, técnicas do NDAVS-MP; Sr. Daniel Elia ATSM/SES
e Sr. Melquedezec Alves, Coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de
Itatiaia, Sr. Leandro de Oliveira; 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, Sra. Maria
Augusta M. Ferreira e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de S. Rocha. Técnicos (as) dos
seguintes municípios: Barra do Piraí, Sr. Carlos Renato M. Ferreira e Sra. Lívia Mafra; Barra Mansa, Sra.
Isabela C. Barreto e Sra. Débora; Itatiaia, Sra. Uayne Pereira; Piraí, Sr. Edmilson Marques e Sra. Valéria;
Porto Real, Sra. Juliana Azevedo da Silva e Sra. Rafaela; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza.
Compareceram ainda, Sra. Fátima Rezende, assessoria técnica e apoio regional do COSEMS; Sr. Rodrigo
Lages, coordenador do CISMEPA e Sra. Rosa Lages, subsecretária de saúde de Volta Redonda. Resumo
dos presentes: A plenária contou com a presença de representação da SES; sete Secretários de Saúde dos
municípios: Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro e Volta Redonda e sem representação de
Secretários de Saúde os municípios de Barra do Piraí; Barra Mansa; Porto Real; Rio das Flores e Valença.
Sra. Izabela iniciou a reunião, deu boas vindas a todos e justificou que as Sras. Sonia Machado e Rosemary
Rocha estão ausentes por estarem em período de férias. Em seguida convidou o Sr. Daniel Elia
Coordenador da Atenção Psicossocial da Secretaria Estadual de Saúde para iniciar sua apresentação.
Pauta: I. Apresentação 1. Cofinanciamento de Saúde Mental (COFI-RAPS) e o planejamento em
Saúde Mental. (COOAPS) - Sr. Daniel fez uma apresentação detalhada sobre a Resolução SES dois,
quatro, dois, nove de nove de setembro de dois mil e vinte e um, explicando cada um dos quatro critérios
do COFI-RAPS; o total repassado para cada município; o monitoramento do COFI-RAPS através: dos
Relatórios de Gestão, Procedimentos, Sistemas(SIA/SUS- Ambulatorial e SIH/SUS- Hospitalar,
Matriciamento e Supervisão Clínico-Institucional - Territorial, Monitoramento – Indicadores: para cada
CAPS com supervisor clínico-institucional contratado será acrescido o valor de hum mil e quinhentos
reais mensais; a fonte de informação é o Questionário de Atenção Psicossocial (QAP) e pediu apoio dos
gestores para os que municípios respondam o questionário enviado por ofício. 2. Apresentação
Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Flávia apresentou informe sobre 1) Situação das Arboviroses da
região; Tabela de Variação/Comparação entre os anos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um –
DENGUE Região Médio Paraíba – RJ; Tabela de Variação/Comparação entre os anos de dois mil e vinte
e dois mil e vinte e um – CHIKUNGUNYA Região Médio Paraíba – RJ; Tabela de Variação/Comparação
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entre os anos de dois mil e vinte e dois mil e vinte e um – ZIKA Região Médio Paraíba - RJ; Portaria
GM/MS número dois, quatro, nove, sete de vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um que divulga
o resultado da Fase de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS) de dois mil e vinte e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios que
aderiram ao Programa; Planos de trabalho - Recursos da VS dois mil e dezenove e dois mil e vinte explicou que os planos de trabalho deverão ser encaminhados por e-mail, ao Núcleo Descentralizado das
Ações de Vigilância em Saúde (NDAVS), que será responsável junto com a CAARVS pela avaliação e
monitoramento dos respectivos planos de trabalho. A data para envio das planilhas é dia trinta e um de
outubro; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número um, quatro, nove de quinze de outubro de
dois mil e vinte e um, que encaminha a Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número cinquenta e um de dois
mil e vinte e um; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número um, cinco, três de vinte e dois de
outubro de dois mil e vinte e um, sobre o envio de Plano de Contingência de Desastres do setor saúde, que
devem ser até vinte e nove de outubro de dois mil e vinte e um para SES-RJ, municípios que faltam enviar:
Barra do Piraí, Itatiaia, Pinheiral, Quatis e Rio das Flores; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI
número um, cinco quatro de vinte e três de outubro de dois mil e vinte e um com esclarecimentos sobre
novos fluxos na logística de entrega de vacinas contra a COVID-19 na Campanha de Vacinação no ERJ e
OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número um, cinco, cinco de vinte e cinco de outubro de 2dois
mil e vinte e um, sobre a distribuição de insumos aos municípios do ERJ. II. Pactuação: 1. Aprovação
da ata da 9ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2021 - Sra. Izabela 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. Sr. Edmilson e Sra. Fátima
informaram que as correções foram enviadas para Secretaria Executiva. Não havendo alteração a ata foi
pactuada. 2. Justificativa para solicitar a manutenção do recurso - Portaria GM/MS nº 2624/2020 RENAVEH (SMS Barra Mansa) - Sra. Izabela justificou a ausência do Sr. Sérgio e pediu a técnica do
município de Barra Mansa para apresentar. Sra. Isabela informou que a justificativa de Barra Mansa em
conjunto
com
a
Santa
Casa
de
Misericórdia
foi
encaminhada para a SE/CIR e para a Secretaria Estadual de Saúde, explicando que é importante a
permanência do recurso no município pois o Hospital Santa Casa de Misericórdia é o único atendimento
do SUS com leitos clínicos e de UTI para a população do município de Barra Mansa, para outros
municípios da região e municípios de outras regiões. Sra. Izabela perguntou se havia alguma objeção, não
havendo declarou o item pactuado. 3. Justificativa para solicitar a manutenção do recurso - Portaria
GM/MS nº 2624/2020 - RENAVEH (SMS Porto Real) - Sra. Izabela justificou a ausência do Sr. Renato
e da Sra. Verônica e solicitou à técnica de Porto Real, Sra. Rafaela para fazer a apresentação da
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justificativa.
Sra.
Rafaela
informou que encaminhou para o Estado a justificativa para permanência do recurso, sendo o Hospital a
única porta de entrada SUS, com ala para atendimento de COVID no município e a possibilidade de
ampliação do número de leitos de UTI. Sra. Izabela perguntou se havia alguma objeção, não havendo
declarou o item pactuado. 4. Solicitação de ampliação do Serviço de Alta Complexidade em
Neurologia/Neurocirurgia no município de Barra Mansa e região Médio Paraíba - Sra. Isabela
solicitou que a técnica de Barra Mansa explicasse a pauta. Sra. Débora informou que na Santa Casa já tem
o serviço de Neurologia Vascular e que há necessidade de ampliar com a Endovascular e oferecer esse
serviço também para os municípios da região. Sra. Izabela perguntou se tem o número do processo de
habilitação e Sra. Débora respondeu que ainda não tem. Sra. Izabela orientou para que a partir do
funcionamento fosse feita a atualização na PPI e organização da referência que hoje está no município de
Itaperuna, no Hospital São José do Avaí. Sra. Maria Augusta perguntou se esse serviço já estaria
disponível esse ano, pois o município de Rio Claro tem demanda . Sra. Isabela disse que provavelmente
será para o ano de dois mil e vinte e dois. Sr. Rodrigo informou que o Ministério da Saúde não está
habilitando mais esse ano. Sra. Izabela perguntou se havia alguma objeção, não havendo declarou o item
pactuado. III. Informe: Sra. Izabela informou que as solicitações de adesão do componente municipal
do PAHI devem ser apresentadas como informe na CIR e encaminhadas através de CI para SES e as
solicitações de adesão do componente regional, devem ser pactuadas, gerando uma deliberação. 1.
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 Resende) - Sra. Izabela solicitou que o Sr. Alexandre apresentasse a solicitação de adesão, que não
entrou na reunião passada porque já havia expirado o prazo de pauta. Sr. Alexandre informou que há dois
anos tentaram um convênio com o Estado para ampliação do Hospital Henrique Sérgio Gregori e quando
elaboraram o projeto perceberam que o convênio não atenderia e descartaram essa possibilidade. Quando
saiu o PAHI para componente regional, já estavam com o projeto elaborado e que atenderia as
necessidades de ampliação de mais vinte e cinco, reforma do telhado e da rede hidráulica, construção de
novas salas de cirurgia, nova lavanderia e centro de material esterilizado. 2. Manifestação de interesse
em realizar construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou
mobiliários para o componente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192), conforme
Deliberação CIB nº 6.562 de 07/10/2021 (SMS Resende) - Sr. Rodrigo explicou que essa foi uma
solicitação de Resende para atender a região de Maromba, com construção de uma base na Vila de
Visconde de Mauá, zona rural de Resende e reforma na base descentralizada do bairro Paraíso. Explicou
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ainda, que Itatiaia também pleiteou uma base na mesma região, mas houve um impedimento em relação
a ambulância e que estão tentando solucionar junto ao Ministério da Saúde. Sra. Uayne corroborou a fala
do Sr. Rodrigo. 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 Itatiaia) - Sra. Izabela solicitou que a representante técnica
do município de Itatiaia apresentasse. Sra. Uayne informou que já enviou a documentação para o gabinete
do Secretário Estadual e que estão fazendo a adesão visando a melhoria do único hospital do município,
para trazer mais qualidade no atendimento à população de Itatiaia. 4. Dificuldade na regulação de
gestantes de Alto Risco. Sr. Renato justificou a ausência do Sr. Wagner na reunião devido a um acidente
ocorrido na via Dutra, o impedindo de acessar a reunião, por estar em local sem sinal de internet. Sr.
Renato explicou que estão tendo dificuldade de regular gestantes de alto risco na maternidade de referência
no Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi de Valença, com recusa das gestantes, cujo parto acaba
ocorrendo no município apesar do risco, porque não conseguem vaga. A última justificativa para recusa
foi por obra na unidade. Sr. Renato falou ainda, que tentou vaga ligando para o Sr. Melquedezeque e Sra.
Kitty e ainda assim não conseguiu a vaga solicitada. Os partos têm sido realizados na maternidade Maria
de Nazaré com risco para o bebê e a mãe e em casos mais graves vão para o setor privado onerando o
município. Sra. Giane também relatou dificuldade na regulação de gestante de alto risco em Valença e
que acabou pedindo vaga em outro município, até mesmo em outra região, também pagando atendimento
no serviço privado. A mesma sugeriu uma discussão regional sobre essa referência. Sra. Maria Augusta
relatou dificuldade de regulação em Barra Mansa e que também tem pago por esse atendimento no
privado, neste sentido, sugeriu um levantamento regional sobre esses polos para gestante de alto risco na
região. Sr. Rodrigo relatou o contexto do processo que definiu esses polos em 2019, o Hospital São João
Batista no município de Volta Redonda estava sobrecarregado e o Hospital Escola em Valença tinha vaga
suficiente para absorver a demanda, então os municípios de Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí, ficaram com
suas referências para parto de alto risco em Valença. Acrescentou que, visto que tem havido relatos de
dificuldades de acesso por parte das referências, sugeriu uma discussão sobre a situação com a área técnica
da Saúde da Mulher, Central de Regulação, gestores e o Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi de
Valença. Sra. Izabela falou que vai levar esse encaminhamento para discussão com Sra. Leila, Sra. Rita e
Sra. Kitty e para o GCE da Rede Cegonha. 5. Medicamentos fornecidos pela Secretaria Estadual de
Saúde (SMS Barra do Piraí) - Sra. Lívia informou que a farmacêutica do município encaminhou para o
gabinete do secretário um levantamento com os medicamentos que estão em falta e pediu pauta na Câmara
Técnica para esclarecimentos. Sra. Izabela informou que a Assessoria de Regionalização enviou a
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solicitação de Barra do Piraí, de esclarecimentos referentes a falta de medicamentos do CEAF e o atraso
da análise dos processos para cadastros enviados para a RIOFARMES. Por e-mail a SAFIE respondeu
que já estavam sendo entregues alguns dos medicamentos citados, outros encontram-se em processo de
aquisição e que as análises técnicas dos processos de solicitação de medicamentos do componente
especializado da assistência farmacêutica estão regulares, sendo realizado dentro do prazo de sessenta
dias. Sr. Edimilson informou que na reunião da Câmara Técnica foi sugerido um levantamento nos
municípios sobre os medicamentos que estão em falta e se nos municípios havia falta dos medicamentos
que são de responsabilidade dos governos estadual e federal. 6. Comunicado AR/SECIRMP sobre os
Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Ed informou que foi destaque: 1) GC
RUE - Deliberação CIB-RJ número seis, cinco, seis, dois de sete de outubro de dois mil e vinte e um –
que pactuou o apoio financeiro estadual para bases descentralizadas do SAMU, este recurso comtemplou
a construção e/ou reforma, aquisição de equipamentos, e mobiliários para bases descentralizadas do
SAMU e a implementação de novas bases em municípios que ainda não possuam o componente. Alguns
municípios já manifestaram interesse e pediram esclarecimento às dúvidas, Sr. Luiz Antônio, articulador
do GC já está tomando as providências junto à SES para prestar os esclarecimentos; 2) CIES - foram
realizadas duas oficinas, uma com a CIES –MP e outra com a SUPEPS/SES, para elaboração da Matriz
Regional de Ações Anuais - PEEPS 202. além dos membros da CIES, participaram também os
articuladores dos GT e GC da região e a apoiadora da CIES Estadual, Sra. Sara. Sra. Juliana informou
sobre a programação da capacitação sobre Vigilância Epidemiológica das DANT para profissionais da VS
e APS, com setenta inscrições dos técnicos dos doze municípios da região; 3) GT AB - atualizações do
componente capitação ponderada. Detalhamento do método de cálculo e metas dos indicadores do Previne
Brasil e PREFAPS, explicados com apresentações e detalhamentos pelo Apoiador técnico da APS no
Médio Paraíba; 4) GC RAPS - o destaque foi a ampliação do número de Comunidades Terapêuticas na
região Médio Paraíba e os impactos nas redes municipais, saindo como encaminhamento da reunião:
coordenações municipais de Saúde Mental farão mapeamento das Comunidades Terapêuticas nos
municípios para elaboração coletiva de resposta a esta realidade; 5) GC RCPD – houve a informação do
coordenador do CER III, Sr. Vladimir de que estava aberto o edital para a aquisição das prótese de membro
inferior, e que a previsão é começar as avaliações dos usuários para aquisição das próteses em novembro.
Sr. Edmilson destacou a presença da apoiadora técnica do Planejamento/SES na Câmara Técnica, Sra.
Suzete e a apresentação com informações muito importantes sobre planejamento, informou ainda sobre a
capacitação no DIGISUS no dia cinco de novembro para getores e técnicos e no dia onze de novembro
para os conselheiros municipais de saúde. 7. Informes COSEMS - Sra. Fátima Rezende destacou que o
CONASEMS em parceria com o Ministério da Saúde, elaboraram um questionário denominado
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Imunização SUS, para ser respondido pelos gestores até o dia cinco de novembro do presente ano, que
tem como objetivo conhecer a cobertura vacinal nos municípios e planejar ações para alcançar a cobertura
ideal. Na região os municípios de Piraí, Quatis, Rio Claro e Volta Redonda responderam. 7. Informes
Gerais - Sra. Izabela perguntou aos presentes se alguém teria algum informe a acrescentar. Sra. Giane
cumprimentou a todos os funcionários públicos pelo seu dia que será comemorado no dia vinte e oito de
outubro. 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 quatro de novembro
de dois mil e vinte e hum. Eu, Ed Amaral, Assistente Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta
Redonda, vinte e seis de outubro de dois mil e vinte e um.
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___________________________________
Sra. Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

___________________________________
Sr. Leandro de Oliveira
SMS Itatiai
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Sra. Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí
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_____________________________
Sra. Cláudia de Sá Xavier Monteiro
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_______________________________
Sra. Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

_______________________________
Sra. Maria da Conceição de S. Rocha
SMS de Volta Redonda
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___________________________________
Sra. Izabela Ribeiro Matos
Representante Titular Nível Central/SES
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