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Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a décima segunda 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, Secretaria Executiva e Sra. Ed Amaral, Assistente SE CIR-MP;
Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Rosemary Mendes Rocha
Representante suplente do nível central; Sra. Flávia Freitas e Sr. Luís Antônio Neves, técnicos do
NDAVS-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de
Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS de Resende, Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira; SMS de Rio
Claro, Sra. Maria Augusta M. Ferreira; SMS de Rio das Flores, Sr. Marcos André Moura Rocha e SMS
de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de S. Rocha. Técnicos (as) dos seguintes municípios: Barra
do Piraí, Sra. Lívia Mafra; Pinheiral, Sr. Rodolfo; Piraí, Sr. Edmilson Marques; Resende, Sra. Rozimeire
Cirera C. Franco; Rio Claro, Sra. Beatriz Xavier R. de Souza e Volta Redonda, Sra. Rosely Frossard.
Compareceram ainda, Sra. Fátima Rezende, assessoria técnica e apoio regional do COSEMS e Sr. Rodrigo
Lages, Secretário Executivo do CISMEPA. Resumo dos presentes: A plenária contou com a presença de
representação da SES; seis secretários de saúde dos municípios: Pinheiral, Piraí, Resende; Rio Claro, Rio
das Flores e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí;
Barra Mansa; Itatiaia; Porto Real, Quatis e Valença. Sra. Sonia iniciou a reunião, dando boas vindas a
todos. Pauta: I. Apresentação: 1. Apresentação Vigilância em Saúde (NDVS) - Sra. Sonia falou
sobre o cenário epidemiológico da Influenza, o período de incubação, período de transmissibilidade,
sendo uma doença imunoprevenível para grupos prioritários; reforçou os seguintes informes: o OFÍCIO
CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número cento e noventa e sete de oito de dezembro de dois mil e vinte
e um, que trata do envio da Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número cinquenta e nove que encaminha
para conhecimento a Nota Informativa SUBVAPS/SES-RJ número dois, com as diretrizes operacionais
para vigilância de Síndrome Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e explicou que
como os registros são em sistemas diferentes, a fragmentação dos dados ainda não permite emitir um
boletim estadual com os dados sobre a Influenza no Estado do Rio, os dados apresentados são provenientes
dos atendimentos nas UPAs. Sra. Sonia sugeriu então elaborar uma planilha em paralelo aos sistemas para
que os municípios enviem para o NDAVS os dados, para apoiar o acompanhamento da Influenza, como
ocorreu com os casos de COVID-19; informou ainda que as justificativas para manter o recurso da
RENAVEH, dos municípios de Barra Mansa e Porto Real foram pactuadas na última reunião da CIB e
que passaram a ser quatro os municípios da região a fazer parte da rede de vigilância hospitalar, incluindo
Resende e Volta Redonda que já estavam comtemplados no programa de fortalecimento e ampliação da
rede de vigilância epidemiológica hospitalar no Estado. Sra. Flávia falou sobre os Planos de Trabalho
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referentes às Resoluções de dois mil e dezenove e do Cofinanciamento para dois mil e vinte, reforçando
que o prazo de envio se encerrou e apresentou a situação de entrega por município. Sra. Conceição
explicou que em Volta Redonda só encontrou informações sobre dois mil e vinte e que o de dois mil e
dezenove, o fundo municipal de saúde ainda está levantando as informações e que por isso ainda não
enviou o Plano de dois mil e dezenove; Sra. Flávia prosseguiu com os informes, OFÍCIO CIRCULAR nº
cento e dois/SECOVID/GAB/SECOVID/MS, Brasília de vinte e cinco de novembro de dois mil e vinte e
um, que trata do envio da Nota Técnica sessenta e um de dois mil e vinte e um/SECOVID/MS, que orienta
sobre a implantação da dose de reforço da vacina Janssen, para os indivíduos com dezoito anos ou mais
(exceto gestantes e puérperas); OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número cento e noventa e três
de dois de dezembro de dois mil e vinte e um, que trata sobre o envio da Nota Técnica RJ número cinquenta
e nove com a atualização das informações e orientações da SUPVEA/SES-RJ sobre medidas a serem
tomadas diante da ocorrência de casos de Influenza; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número
cento e noventa e quatro de seis de dezembro de dois mil e vinte e um, que encaminha o Informe Técnico
Malária número um de dois mil evinte e um, referente à "Vigilância de Malária na Região ExtraAmazônica - Estado do Rio de Janeiro", pedindo a ampla divulgação junto às equipes de vigilância
epidemiológica e ambiental, atenção primária e assistências municipais; OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI número cento e noventa e cinco de sete de dezembro de dois mil e vinte e um, sobre
a circulação da variante Delta no Estado do Rio de Janeiro, informa que a variante Delta é hoje responsável
por noventa por cento dos casos de Covid-19 no Brasil, registrados nos vinte e seis Estados e no Distrito
Federal; ALERTA UM de dois mil e vinte e um, SOBRE SARAMPO dois mil e vinte e um; OFÍCIO
CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número cento e noventa e nove de dez de dezembro de dois mil e vinte
e um, que encaminha os informes técnicos de Leishmanioses número um e dois de dois mil e vinte e um,
contendo as "Orientações para a Vigilância da LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA (LTA)
e LEISHMANIOSE VISCERAL (LV) no Estado do Rio de Janeiro"; OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI número duzentos de treze de dezembro de dois mil e vinte e um, que encaminha a
Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número sessenta e dois de dois mil e vinte um, acerca de orientações
sobre a prevenção e controle de infecções pelo novo coronavírus (COVID-19) a serem adotadas nas
Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), bem como Instituições para Pessoas com
Deficiência no Estado do Rio de Janeiro; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número duzentos e
um de treze de dezembro de dois mil e vinte um, que encaminha Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ número
sessenta e três, com versão revisada em treze de dezembro de dois mil e vinte um, da Nota Técnica
SUBVAPS/SES-RJ número cinquenta e nove de dois mil e vinte um, sobre a atualização das informações
e orientações da SVEA/SES-RJ das medidas a serem tomadas diante da ocorrência de casos de influenza;
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OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número duzentos e quatro de quinze de dezembro de dois mil
e vinte um, que encaminha a Resolução SES número dois, cinco, três, um de dois mil e vinte um, que
define as recomendações para realização de festas comemorativas no final de ano, no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro. Apresentou o Cenário das Arboviroses na região, enfatizando os municípios com alta
incidência de casos de dengue e a tabela de variação/comparação entre os anos dois mil e vinte e dois mil
e vinte um, assim como a situação de Chicungunya e Zika. 2. Apresentação do serviço de Neurocirurgia
- Santa Casa de Misericórdia (SMS Barra Mansa) – retirado de pauta, pela ausência do representante
para abordagem do tema. II. Pactuação: 1. Aprovação das atas das 10ª e 11ª Reuniões Ordinárias da
CIR/MP de 2021 - Sra. Sonia informou que as minutas das atas foram disponibilizadas 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 as atas foram pactuadas. 2. Agenda de
reuniões dos Grupos Temáticos e Condutores (AR) - Sra. Sonia, destacou que ficou acordado que as
reuniões da CT e GT Planejamento seriam conjuntas e que havendo necessidade o planejamento faria
reuniões separadamente; apresentou as reuniões mensais dos grupos de técnicos e dos grupos condutores
bimensais, à exceção da RAPS que alternará reunião e fórum bimensal. Sra. Sonia perguntou aos
membros da plenária qual seria o melhor horário para as reuniões da CIR e todos preferiram às quatorze
horas. Ficou pendente de definição a CIR de julho e a CT de janeiro, considerando a alteração das reuniões
da CIB neste mês. O calendário foi pactuado. 3. Indicação de representante suplente para a CIES
(CIES) - Sra. Sonia informou que Sra. Mariângela, técnica no NDAVS, foi o nome apresentado como
suplente na última reunião da CIES. Sem manifestações contrárias, a indicação foi pactuada. 4. Prestação
de contas – relatório SAMU - POA – 2º e 3º trimestres de 2021 (GC RUE) - Sr. Daniel representante
da Viva Rio administradora do SAMU, apresentou um resumo do relatório original, que será enviado por
e-mail na íntegra para os gestores e técnicos. Explicou os indicadores das metas de qualidade do segundo
e terceiro trimestres de dois mil e vinte um; o desempenho e funcionamento das bases; a capacitação; o
tempo médio de atendimento das equipes de suporte básico e avançado; o total de pacientes atendidos.
Sra. Conceição solicitou ao Sr. Daniel que fizesse um recorte das informações no município de Volta
Redonda, para fazer uma análise detalhada da situação no município. Sr. Daniel informou que no relatório
descritivo aparecem os dados por município e que o mesmo será enviado junto com a apresentação
realizada. Sra. Fátima Rezende relatou que recebe muita reclamação em Volta Redonda sobre a demora
do SAMU pra chegar ao local da chamada, principalmente nos casos de saúde mental e gostaria de saber
quantas ambulâncias tem o SAMU, o fluxo para esse atendimento e porque a demora da ambulância para
chegar ao local da chamada. Sr. Rodrigo explicou que o SAMU tem vinte e uma ambulâncias, dessas, três
ficam em Volta Redonda e em breve devem ser inauguradas mais duas bases em Volta Redonda, uma no
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bairro Santa Cruz e outra no bairro Roma, além das outras bases nos demais municípios aumentando a
equipe e número de ambulâncias. Sr. Daniel explicou o que o cálculo do indicador no contrato orienta
aferir o tempo a partir do acionamento da central até o momento do início do deslocamento da ambulância.
O tempo até a chegada ao paciente seria outro indicador e havendo necessidade pode se fazer uma análise
neste sentido. Sr. Luiz Antônio também explicou que esse tempo entre a chamada e a chegada da equipe
no local passa por fatores como avaliação médica e outras intercorrências, como por exemplo o desvio da
equipe para uma chamada de risco maior e outros fatores, e que ainda assim esse tempo é aferido, só não
consta no relatório devido à questão apresentado pelo Sr. Daniel. III. Informe: 1. 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 Rio das Flores) - Sra. Sonia apresentou o
item sobre a adesão à Deliberação CIB nº seis, cinco, seis, dois, do município de Rio das Flores, que
informou manifestação de interesse para a adesão ao recurso da 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). Sra. Sonia falou sobre os municípios terem que enviar toda a
documentação definida pela deliberação, a justificativa, o memorial descritivo e projeto arquitetônico.
Sra. Sonia perguntou ao gestor se gostaria de acrescentar algum comentário. Sr. Marcos André disse não
ter nada a acrescentar. 2. 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 Resende)
- Sra. Sonia informou que Resende encaminhou o ofício número três, dois, dois, de dois mil e vinte e um,
para reforma de instalações físicas e aquisição de equipamentos e mobiliários da UPA. Sra. Sonia
perguntou se o gestor gostaria de acrescentar algum comentário. Sr. Alexandre também disse não ter
informação a acrescentar. 3. Envio e entrega de documentos referente ao manifesto 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 Rio Claro) - Sra. Sonia explicou que Rio Claro
encaminhou cópia de toda a documentação enviada à SES para análise. Explicou ainda que todos os
municípios que apresentaram o interesse na adesão à apoio financeiro, deverão enviar a cópia dos
documentos ou copiar a SE da CIR ao enviarem para SES, para atualização deste informa à plenária, de
acordo com a Deliberação afim. 4. Remanejamento dos recursos da PPI de Alta Complexidade em
procedimentos de cardiologia pelo município de Itaguaí, alocado no município de Vassouras para o
município de Barra Mansa (AR-CIR/Metro I) - Sra. Sonia apresentou a pauta solicitada pela AR por
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fluxo da CIR da região Metropolitana I e informou sobre a solicitação de remanejamento dos recursos da
PPI de Alta Complexidade em procedimentos de cardiologia pelo município de Itaguaí, retirando o teto
do município de Vassouras para o município de Barra Mansa. Sra. Maria Augusta questionou se esse
remanejamento não causaria uma sobrecarga nos atendimentos na região, já o município de Barra Mansa
na reunião passada informou sobre a insuficiência de recurso para atender a demanda da região. Sra.
Izabela informou que o município de Barra Mansa já tinha dado o aceite e orientou que fosse encaminhada
uma CI para área técnica, com estes questionamentos e problemas apresentados quanto aos atendimentos
de cardiologia em Barra Mansa, que ainda não estavam regularizados e se mais um município sendo
atendido no serviço, não ocasionaria sobrecarga de atendimento. Sra. Conceição reforçou que fosse
levado à SAECA esse questionamento para ser reavaliada a solicitação, pois o paciente internado está
sendo atendido mas os atendimentos de eletivas estão com sério problema, não sendo específico de Barra
Mansa, pois o serviço em Volta Redonda também passa por esta situação. Sra. Izabela, acrescentou sobre
o envio junto à CI da documentação encaminhada para o informe com as informações sobre a cota física
de cada procedimento. 5. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de
Trabalho, CIES e CIB/RJ - Sra. Ed informou como destaque da reunião do GC Rede Cegonha, a
solicitação de um levantamento dos acessos dos partos de alto risco nos polos da região; no GC RUE, a
atualização do PAR da RUE que já está em andamento; no GC da RCPD foi a sugestão de incluir no PAR
da RCPD a descrição do fluxo de acesso e referência, por modalidade dos procedimentos realizados no
CER II e CER III; do GC da RAPS, destacou o convite para o Fórum , cujo tema é a “5ª CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE MENTAL”- Fortalecer e Garantir Políticas Públicas de Saúde Mental, no dia
dezessete de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, pela Plataforma Zoom. O convidado para
apresentação do tema, será o Sr. Carlos Renato Moreira Ferreira – Subsecretário de Saúde e Coordenador
de Saúde Mental de Barra do Piraí. Sra. Conceição, falou que não concordava com a condução do
Conselho Estadual, que estava impondo um prazo apertado para os municípios realizarem as conferências
ainda no mês de janeiro, considerando que a Conferência Estadual será somente em abril, e não justificava
o atropelo para fazer a conferência regional em vinte e dois de janeiro. Segundo ela, as políticas públicas
são construídas de forma ascendente e tem origem nas necessidades apontadas pelos municípios, disse
ainda que no mês de janeiro muitos profissionais estarão de férias no município, considerando ainda
abertura de processo para pagar convidados e despesas de um modo geral, a necessidade de mobilização
dos usuários e familiares, profissionais e a população, uma mobilização não se faz num prazo tão curto.
Informou que enviou um ofício para o Secretário Estadual de Saúde, enquanto presidente do Conselho
Estadual de Saúde, solicitando postergar o prazo de janeiro para final de fevereiro. Enfatizou que os
Conselhos estão equivocados se desconsideram as plenárias municipais por causa de prazo. Outros
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secretários, embora já tenham realizado e outros com a conferência municipal já marcada, concordaram
com Sra. Conceição sobre o prazo e que não foram consultados. Sra. Conceição falou ainda que, Volta
Redonda não vai realizar conferência no mês de janeiro, porque o Conselho Estadual estabeleceu essas
datas arbitrariamente sem consultar os municípios. Sra. Izabela, pediu fala para acrescentar aos destaques
dos grupos que a área técnica da Saúde da Mulher sinalizou a intenção de fazer a atualização dos planos
para os anos de dois mil e vinte e dois a dois mil e vinte e quatro. Sr. Edmilson falou sobre o prazo para o
levantamento da PPI em especial a hospitalar e pediu para os municípios enviarem as informações o mais
rápido possível. Sra. Sonia, finalizando a reunião, compartilhou um vídeo para reflexão de todos chamado
“Precisamos sair dos Trilhos” – Se quisermos mudar o mundo, precisamos mudar a maneira como
funciona. Após a apresentação, passou a palavra para Sra. Fátima que propôs aos gestores e técnicos que
fizessem uma breve reflexão sobre algo que foi muito positivo em dois mil e vinte e um na região, na
visão pessoal e na atuação de cada um. Sra. Fátima iniciou dizendo que sua vinda para a região foi muito
positiva e que admirou o empenho da região para alcançar a cobertura vacinal da COVID-19. Sra. Giane
falou que foi um presente estar como gestora em Piraí, agradeceu o legado deixado pela Sra. Conceição e
que considerava os espaços de discussão e promoção das políticas de saúde, como exemplo o COSEMS,
um ganho imenso para todos, desde que todos os gestores estejam presentes participando, disse que
considerar a região diferente e especial devido às pessoas que participam e trabalham aqui. Sra. Maria
Augusta falou sobre a importância da CIR como espaço de discussão e definição das políticas regionais e
que na reunião do CONARES em Brasília no mês passado sentiu orgulho de fazer parte do Estado do Rio
de Janeiro, que participou das discussões com propostas importantes, por fim falou da importância de
discutir e refazer resistência às políticas de desfinanciamento da APS. Sr. Edmilson agradeceu a
oportunidade de participar dos espaços de governança; de se empenhar para contribuir com o
fortalecimento das ações do SUS na região. Sr. Everton falou que não podemos ter vergonha de pedir
ajuda e não medir esforços para ajudarmos uns aos outros, desejou a união de todos para o ano de dois mil
e vinte e dois. 6. Informes COSEMS - Sra. Fátima informou sobre o Congresso do COSEMS no próximo
ano, que deverá ser realizado em Angra dos Reis. Informou que em janeiro já deverá trazer mais detalhes;
falou sobre a discussão do PRI, que deverá ser intensificado no início do ano para avançar na elaboração
do plano junto com as parcerias, SES/COSEMS e PROADI. 7. Informes Gerais - Não havendo mais
nada a tratar, Sra. Sonia despediu-se de todos dizendo que nossa luta é como um “Cabo de Guerra”, onde
todos são importantes na tarefa de puxar a corda para não sermos arrastados para o lado contrário e que
para vencer a disputa cada participante deve persistir, estar atendo e unido aos para vencer. A reunião foi
encerrada às dezessete horas, convocando os participantes para a próxima reunião no dia vinte e cinco de
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janeiro de dois mil e vinte e dois. Eu, Ed Amaral, Assistente Executiva, lavrei e assinei a presente ata.
Volta Redonda, vinte e seis de novembro de dois mil e vinte e um.

___________________________________
Sra. Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

___________________________________
Sra. Sonia Machado
Secretária Executiva da CIR

_________________________________
Sr. Everton das Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Sra. Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_____________________________
Sr. Alexandre Sérgio Alves Vieira
SMS de Resende

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

7

Subsecretaria Geral
Assessoria de Regionalização

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

_______________________________
Sra. Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

_____________________________
Sr. Marcos André Moura Rocha
SMS de Rio das Flores

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

___________________________________
Sra. Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SE

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

8

