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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a 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.
Rosemary Mendes Rocha, representante suplente do nível central; Sra. Juliana Mantesso e Sra. Mariângela
Souza – NDAVS-MP; Sr. Melquezedec, coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde:
SMS de Itatiaia, Sr. Paulo Roberto Fichter Moreira; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS
de Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia; SMS de Quatis, Sra. Claudia Xavier; SMS de Rio Claro, Sra. Maria
Augusta M. Ferreira; SMS de Rio das Flores, Sr. Marcos André Moura Rocha; SMS de Valença Sr. Márcio
Roncalli de A. Petrillo e SMS de Volta Redonda, Sra. Maria da Conceição de S. Rocha. Técnicos (as) dos
seguintes municípios: Barra do Piraí, Sra. Lívia de Paula Valente Mafra; Itatiaia, Sra. Uayne de Souza
Pereira, Rafaela Cotrim e Adriana Alves; Piraí, Sr. Edmilson Marques Pereira; Rio das Flores, Sra.
Luciana Zila e Sr. Leonardo Diniz; Valença, Sr. Guilherme Amaral e Volta Redonda, Sra. Rosa Lages e
Vladimir. Compareceram ainda, Sra. Fátima Rezende, assessora técnica e apoio regional do COSEMS e
Sr. Rodrigo Lages, Secretário Executivo do CISMEPA; Thais – CEREST II. Resumo dos presentes: A
plenária contou com a presença de representação da SES; Secretários de Saúde dos municípios: Itatiaia,
Pinheiral, Piraí, Quatis; Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda e sem representação de
secretários de saúde os municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Porto Real e Resende. Sra. Sonia
iniciou a reunião, dando boas-vindas a todos e apresentou o novo Gestor de Itatiaia, Sr. Paulo Roberto.
Pauta: I. Apresentação: 1. Apresentação Vigilância em Saúde - NOTA INFORMATIVA Nº 3/2022SECOVID/GAB/SECOVID/MS de 04 de fevereiro de 2022. Trata da não recomendação da quarta dose
na população em geral, exceto dos imunossuprimidos; DELIBERAÇÃO CIB-RJ N.º 6.712 DE 10 DE
FEVEREIRO DE 2022 – pactua a extensão do prazo estabelecido pela Deliberação Nº 6.376 de 15 de
abril de 2021, para organização das ações de saúde do trabalhador até 30 de agosto de 2022, conforme o
disposto no anexo I desta deliberação; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº 28 – 16/02/22 –
encaminha o Alerta Epidemiológico 001/2022 - Aumento dos casos de parotidite com possível associação
à COVID-19; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº 29 – 17/02/22 – encaminha Nota Técnica
SUBVAPS/SES-RJ nº 07/2022 - Recomendações de ações diante da ocorrência de chuvas fortes e
enchentes e aumento do risco de transmissão da leptospirose; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI
nº 30 – 22/02/2022 - Agenda de Capacitação do curso SINAN/Tabwin para as Doenças e Agravos
Relacionados ao Trabalho (DART); OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº 31 – 22/02/2022 Agenda de Ações de Vigilância Epidemiológica para o enfrentamento às Doenças e Agravos Não
Transmissíveis (VEDANT); Planos de Trabalho – Resoluções 2019 e Cofinanciamento 2020 Situação
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por município: na tabela estão em verde Barra do Piraí, Barra Mansa; Pinheiral; Piraí, Quatis, Resende e
Rio Claro amarelo que já entregaram os dois Planos(dois mil e dezenove e dois mil e vinte); na tabela
estão :Valença que entregou o Plano de dois mil e dezenove e Volta Redonda que entregou o Plano de
dois mil e vinte; na tabela estão em vermelho Itatiaia, Porto Real e Rio das Flores que não entregaram
nenhum plano. Sra. Juliana informou que o monitoramento começa no dia cinco de março de dois mil e
vinte e dois e solicitou aos municípios que entregassem os planos o mais breve possível. Sra. Juliana se
colocou à disposição para apoiar os municípios na elaboração dos planos; Tabela de Variação/Comparação
entre os anos dois mil e vinte / dois mil e vinte e um e dois mil e vinte um / dois mil e vinte e dois –
DENGUE; Tabela de Variação/Comparação entre os anos dois mil e vinte / dois mil e vinte e um e dois
mil e vinte um / dois mil e vinte e dois – CHIKUNGUNYA; Tabela de Variação/Comparação entre os
anos dois mil e vinte / dois mil e vinte e um e dois mil e vinte um / dois mil e vinte e dois – ZIKA; Taxas
de cobertura de 1ª dose da imunização da Covid-19 por faixa etária, segundo município de residência –
Região Médio Paraíba, 2021; Taxas de cobertura de 2ª dose/única da imunização da Covid-19 por faixa
etária, segundo município de residência – Região Médio Paraíba, 2021; Taxas de cobertura de dose de
reforço da imunização da Covid-19 por faixa etária, segundo município de residência – Região Médio
Paraíba, dois mil e vinte e um. Sra. Conceição chamou a atenção para questão da Saúde do Trabalhador,
porque percebeu que os municípios vão necessitar de um apoio maior da SES, com capacitação dos
profissionais para retomar a organização desse serviço em seus municípios. Sra. Conceição fez o
comentário, baseado na experiência que está vivendo em seu município que tem o CEREST I e não tem
profissional para reorganizar o serviço. Explicou ainda que, não consegue resolver a questão do Plano de
Trabalho de dois mil e dezenove, porque não encontra informação sobre onde este recurso que foi gasto e
não está no saldo, dizendo que não é simples levantar essas informações. Sra. Rosemary falou sobre uma
resolução que foi publicada, prorrogando o prazo para execução desse recurso de dois mil e dezenove. E
que estão aguardando a liberação de outra resolução permitindo que o município utilize o recurso de
acordo com as suas necessidades adquirindo os itens que necessita e não só o que está descrito na mesma,
desde que sejam para Vigilância em Saúde, permitindo assim aos municípios, maior facilidade para
executar o recurso. Sra. Sonia comentou sobre o afastamento dos CEREST do espaço regional e que o
CEREST II tem se aproximado um pouco mais, informando ainda que, inclusive a representante deste,
está presente nesta reunião. Sra. Thaís representante do CERET II pediu a palavra e informou que está
fazendo contato com todos os gestores dos municípios de sua abrangência. Sra. Fátima sugeriu fazerem
um diagnóstico dos CEREST. Sra. Rosemary sugeriu que devem envolver a coordenação do CEREST
estadual. Sra. Fátima sugeriu uma agenda com SE CIR, COSEMS e área técnica do Estado para levantar
essa situação dos CEREST na região. 2. Devolutiva da Capacitação em Vigilância Epidemiológicas
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das DANT (CIES) - Sra. Juliana iniciou a apresentação relembrando que a capacitação foi direcionada
aos profissionais da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Primária à Saúde, e que a mesma, foi o
desdobramento do Curso de Projetos do TCE em parceria com a CIES, oferecido para os profissionais das
nove regiões de saúde do Estado do Rio de Janeiro, em dois mil e vinte e um, do qual participaram ela
como representante do NDAVS e Sra. Valéria Lima, técnica do município de Piraí, sendo as mesma
gestoras deste projeto. A capacitação foi o projeto aplicativo do curso oferecido, tendo como tutoras três
técnicas da SUBVAPS/SVEA/CVPS/DIVDANT, uma Coordenação em parceria com a SE CIR, Apoio
Técnico Regional - SUPES/SES, Integrantes da CIES, Técnicos e Administrativos do NDAVS/SES;
Apoio Técnico Regional - SAPS/SES e Técnica da DIVDANT/SES. Foram realizados cinco encontros,
nas seguintes datas: cinco, doze, dezenove, vinte e seis e trinta de novembro de dois mil e vinte e um. A
Carga horária foi de três horas por encontro, totalizando quinze horas. A capacitação foi realizada em
formato EAD através da plataforma ZOOM cedida pelo CONASEMS, através de metodologia ativa,
exposições, discussões em grupo e apresentação final. Para a certificação, seria necessário a participação
de no mínimo oitenta por cento (quatro encontros) para o recebimento do certificado. Dos sessenta e oito
profissionais inscritos, cinquenta e seis atingiram a participação entre oitenta por cento (quatro encontros)
e cem por cento (cinco encontros). Na avaliação do curso pelos participantes, Sra. Juliana destacou as
dificuldades apontadas: usar a internet própria e do celular pessoal, estrutura do município, queda de sinal
da internet e pessoas se comunicando na sala, problema de conectividade que gerou dificuldade em
acompanhar o conteúdo, falta de privacidade para assistir o conteúdo, dificuldade de utilizar
adequadamente as ferramentas digitais. Quanto ao acompanhamento/avaliação e desdobramentos, será
necessário a confirmação pelo gestor municipal, do profissional da Vigilância em Saúde que será
referência técnica da Vigilância Epidemiológica das DANT no âmbito municipal, a formação de um grupo
de trabalho pelos profissionais capacitados para fomentarem a implantação e/ou estruturação da VE das
DANT, o planejamento e execução das ações de enfrentamento, a partir das necessidades de saúde da
população sob responsabilidade sanitária, de acordo com o perfil epidemiológico e o impacto dos
determinantes sociais de saúde (DSS) do território. Será enviado para a referência técnica da DANT
municipal a planilha de acompanhamento das ações de implantação e/ou estruturação da VE das DANT e
das ações de enfrentamento na APS, que será avaliada pela equipe regional de gestão de projeto e pelos
técnicos do NDAVS-MP. A planilha será enviada no período de quatro meses (trinta de março de dois mil
e vinte dois), contando a partir da data do encerramento da capacitação. A equipe municipal terá um mês
(trinta de abril de dois mil e vinte e dois) para realizar o preenchimento e envio da planilha. II. Pactuação:
1. Aprovação da ata da 1ª Reunião Ordinária da CIR/MP de 2022 - Sra. Sonia informou que a minuta
da ata foi disponibilizada aos secretários e técnicos para revisão de texto e sugestões de inclusão ou
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correções necessárias, perguntando aos presentes se havia alguma correção a fazer. Não havendo
correções a ata foi pactuada. 2. Ratificar a solicitação de mudança do objeto de ampliação para
reforma, da oficina ortopédica no município de Volta Redonda e retificar a alteração do CNES desta
unidade, conforme consta da deliberação CIR-MP nº 020 de 24 de agosto de 2021, na região do
Médio Paraíba. (SAECA) - Sr. Vladimir explicou que foram realizadas as alterações solicitadas pelo
Ministério da Saúde, de mudança de endereço do CER III, que continuava com o mesmo CNES do Centro
de Reabilitação Médica Tuffi Rafful. Também foi alterado o objeto da proposta do pleito da Oficina
Ortopédica, de ampliação para reforma. Sem manifesto contrário, a solicitação foi apctuada. 3.
Elaboração de propostas para aquisição de equipamentos via emenda parlamentar para os
municípios/região (CISMEPA) - Sr. Rodrigo explicou que o Consórcio foi agraciado com duas
Emendas Parlamentares sendo uma do deputado federal Dr. Luís Antônio no valor de trezentos mil reais
para custear capacitações dos profissionais das Urgências e Emergências da região e a outra do Deputado
Federal Antônio Furtado no valor de hum milhão, cento e noventa mil reais, para aquisição de
equipamentos para saúde da região. Tendo em vista o valor, foi sugerido a compra de um veículo, com
valor aproximado de sessenta e cinco mil reais, para cada município, totalizando setecentos e oitenta mil
reais e o valor restante, quatrocentos e dez mil reais, para equipar as USA do SAMU. Sem manifesto
contrário, a proposta foi pactuada. 4. Ratificação ou redefinição do Perfil Assistencial do Hospital
Regional Dra. Zilda Arns Neumann. (CISMEPA) - Sr. Rodrigo iniciou fazendo um breve histórico do
processo iniciado em dois mil e dezenove, quando a região através da Deliberação CIR nº vinte e um, de
vinte e oito de junho de dois mil e dezenove, encaminhou a proposta da Assembleia Geral do CISMEPA
de adequação do perfil assistencial do HRZAN para a SES. Apresentou a proposta de revisão do perfil
assistencial do HRZAN, a ser levada: Traumato Ortopedia; Neurologia/Neurocirurgia; Transplante de
órgãos: córnea e rins; Urologia com acesso ao serviço de litotripsia à laser; Oftalmologia de média e alta
complexidade com ênfase no funcionamento do Centro Cirúrgico, na ampliação da oferta do Centro de
Imagens com o funcionamento da ressonância magnética e na melhoria da regulação do acesso.
Apresentou um estudo sobre as internações hospitalares na região. Informou que foi enviado um
documento para o Presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro solicitando a revisão do perfil
assistencial. Após falas dos gestores corroborando a necessidade de ampliar o perfil do hospital,
considerando a necessidade dos serviços e leitos atendendo a população da região prioritariamente e
também outras regiões, foi proposto retirar de pauta, para rediscussão e encaminhar nova proposta à
SES/COSEMS. 5. Relatório das bases descentralizadas do SAMU 192 (GC RUE) - Sr. Rodrigo iniciou
a apresentação lembrando que a manutenção das bases do SAMU é de responsabilidade dos municípios.
Lembrou que tem o recurso da SES, para reforma, construção e ampliação das bases; leu as necessidades
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

4

Subsecretaria Geral
Assessoria de Regionalização

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

de cada base destacando o principal problema em cada município e alertou para estarem atentos porque o
Ministério Público sempre questiona as condições dessas unidades e cobra providências. Relatório
pactuado. 6. Curso de atualização em Educação popular e plantas medicinais na atenção básica à
saúde (CIES) - Sra. Sonia apresentou o Curso de atualização em Educação popular e plantas medicinais
na atenção básica à saúde, oferecido pela Escola Politécnica Joaquim Venâncio, para os municípios da
região. Será híbrido. Público alvo ACS, mas havendo interesse de outro profissional também poderá se
inscrever. Serão vinte e quatro vagas para região, distribuídas segundo critério populacional: Barra do
Piraí – três vagas, Barra Mansa – quatro vagas, uma vaga para Itatiaia, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Rio
Claro e Rio das Flores, Resende – três vagas, Valença – duas vagas e Volta Redonda – cinco vagas. Sra.
Conceição informou sobre a finalização da obra da Farmácia Viva em Volta Redonda e que certamente o
curso virá contribuir muito para os profissionais. O curso e vagas foram pactuados. 7. Solicitação de
transição da equipe de Atenção Primária Prisional (eAPP), habilitada Tipo II com saúde mental,
para equipe ampliada Tipo II (20 h) com saúde mental, profissional adicional de saúde bucal e
equipe complementar psicossocial. (SMS Volta Redonda) - Sra. Conceição explicou que a equipe será
ampliada e já estão providenciando tudo. A solicitação foi pactuada. 8. Solicitação de credenciamento e
habilitação de 05 (cinco) leitos de UTI adulto tipo II. (SMS Piraí) - Sra. Giane explicou que esses leitos
são muito importantes para o município e para região, e que foi um empreendimento ousado para um
município de pequeno porte, foi realizado e está em fase de finalização, contratação de funcionários e
instalação de equipamentos. Agradeceu ao prefeito de seu município o apoio, à Sra. Conceição que deixou
na sua gestão recurso para realizar a obra da UTI do Hospital Flávio Leal, aos técnicos do município e da
região pelo o apoio e à Sra. Sonia pelo tempo em que esteve na CIR. Informou que a partir do dia sete de
março entrarão em funcionamento com os dez leitos que foram planejados (cinco além dos que já estão
habilitados) e em abril será inaugurado e convidará todos os gestores e técnicos para o evento. Sra. Maria
Augusta, Sra. Conceição e Sra. Sonia cumprimentaram Sra. Giane pela conclusão desse projeto. A
solicitação de habilitação foi pactuada. 9. Solicitação para implantar Equipe Multiprofissional de
Atenção Especializada em Saúde Mental - EMAESM (SMS Rio das Flores) - Sr. Leonardo explicou
que pelo critério populacional do Ministério da Saúde, o município de Rio das Flores não tem
possibilidade para implantar um CAPS. E considerando o atual cenário de casos de pessoas com
necessidade de atendimento para saúde mental, o município decidiu solicitar a implantação de uma Equipe
Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental para atender essa população. Todos
concordaram e a solicitação foi pactuada. III. Informe 1. Comunicado AR/SECIRMP sobre os
Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - 1.1. GC RCPD - Iniciado o processo de
atualização do PAR; solicitação do Coordenador do CER III a indicação pelos municípios de uma
Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba – CIR-MP
Secretaria Executiva - SE
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referência para interlocução com o serviço. 1.2. GC Rede Cegonha - Também iniciado o processo de
atualização do PAR; Discussão do aleitamento materno em UTI e a situação dos cartório de registro civil
nas maternidades; Pendência da agenda de reunião da área técnica para abordagem sobre as dificuldades
de acesso à maternidade em Valença. 1.3. GT APS - Apresentação da pesquisa de mestrado da Sra. Renata
Delamare, sobre Educação Permanente em Cuidados Paliativos, solicitando o apoio aos municípios neste
trabalho. 1.4. GC RAPS – Já ficou definido o grupo executivo para organização da Conferência Regional
de Saúde Mental, Sra. Conceição informou e convidou a todos para a IIª Conferência Municipal da Saúde
Mental de Volta Redonda será nos dias dez e onze de março de dois mil e vinte e dois. 1.5. GC RUE –
Em andamento a atualização do PAR. Foi solicitado aos municípios informações, apenas alguns
responderam. 1.6. GT Planejamento – GTR/PRI, Proposta de Oficina sobre a PPI – Sr. Edmilson
informou que na reunião do GT Planejamento houve baixa adesão dos técnicos na reunião sobre a PPI,
onde apenas três municípios estavam representados, e somente três enviaram as informações solicitadas
para a discussão da PPI. Foi apontada a necessidade de capacitação para qualificar os novos técnicos do
GT e sugerida a realização de uma oficina em formado híbrido no município de Piraí, manhã e tarde, local
e data a serem definidos, com a abordagem de um contexto histórico da PPI e arcabouço legal;
Metodologia da PPI; Sistemas de informação para PPI e levantamento de dados; Panorama Regional;
Avanços e Desafios; Encaminhamentos. 2. Informes COSEMS - Sra. Fátima informou que a data do
Congresso do COSEMS foi transferida para o mês de julho, considerando o atual cenário da COVID-19.
Sra. Fátima informou que no próximo dia sete de março será a Live do terceiro Ciclo de Debates do PRI.
explicou que a região tem participado, mas que poderia ser com um número maior de participantes, no
último Ciclo estavam presentes representantes de seis municípios da região. Solicitou aos Gestores que
reforcem, a importância da participação dos técnicos nas áreas técnicas de discussões do processo do PRI
e enfatizou a importância da participação de todos na live do ciclo de debates sobre o PRI no dia sete de
março, às nove horas e trinta minutos. Sra. Sonia complementou sugerindo a criação nos municípios com
o apoio dos gestores um grupo técnico para análise e discussão do Planejamento Regional Integrado. 3.
Informes Gerais – Não houve informes. Não havendo mais nada a tratar, Sra. Sonia agradeceu a presença
de todos e despediu-se. A reunião foi encerrada às dezessete horas e trinta minutos, convocando os
participantes para a próxima reunião no dia vinte e nove de março de dois mil e vinte e dois. Eu, Ed
Amaral, Assitente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e três de
fevereiro de dois mil e vinte e dois.

196
197
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 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

198

___________________________________

199
200
201

Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

202
203
204
205
206
207
208
209

___________________________________
Sonia Regina S. de P. Machado
Secretária Executiva da CIR

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

_________________________________
Paulo Roberto Fichter Moreira
SMS de Itatiaia
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_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_____________________________
Claudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis

_______________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

_____________________________
Comissão Intergestores Regional do Médio Paraíba – CIR-MP
Secretaria Executiva - SE
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Tel.: (24) 3339-9088
E-mail: cir.mparaiba@gmail.com

7

Subsecretaria Geral
Assessoria de Regionalização

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL-MP

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

Marcos André Moura Rocha
SMS de Rio das Flores
_____________________________
Márcio Roncalli de A. Petrillo
SMS de Valença

_____________________________
Maria da Conceição de S. Rocha
SMS de Volta Redonda

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central/SE
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