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Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada através
da plataforma virtual ZOOM, a quarta 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 M. Rocha, representante suplente do nível
central; Sr. André Schimdt, Sra. Marcelle, Sra. Josiane Medrado, Técnicos da SAPS; Sra. Mariângela,
técnica do NDAVS e Sr. Melquezedec, coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde:
SMS de Barra do Piraí, Sr. Carlos Renato; SMS de Barra Mansa, Sr. Sérgio Gomes; SMS de Itatiaia, Sr.
Leonardo Melo; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Giane Aparecida Gióia;
SMS de Quatis, Sra. Claudia Xavier; SMS de Resende, Sr. Jayme Neto; SMS de Rio Claro, Sra. Maria
Augusta M. Ferreira; 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 Mansa Sra. Isabela
Barreto; Itatiaia, Sra. Uayne de Souza Pereira; Piraí, Sr. Edmilson Marques Pereira; Porto Real, Sra.
Juliana; Resende, Sr. Gustavo e Sra. Rozimeire Cirera; Rio Claro, Sra. Beatriz; Rio das Flores, Sra.
Luciana e Volta Redonda, Sra. Rosely Frossard. Convidados: Residentes da SAPS SES, Sr. Felipe e Sr.
Manoel; Barra do Piraí, Sra. Verônica (APS); Barra Mansa, Sra. Juliana Russi (APS); Itatiaia, Sra. Rafaela
Cotrim (Planejamento), Sra. Soraia Gonche (APS), Sra. Karla (SB); Pinheiral, Sra. Rafaela (APS); Piraí,
Sra. Andrea (APS); Porto Real, Sra. Laura (Planejamento); Quatis, Rafaela (APS); Resende, Sra. Cácia
(APS); Valença, Sra. Trícia (APS); Volta Redonda, Sra. Albanea (APS), Sr. Carlos (SB), Sra. Luisa
(Projetos). Compareceu ainda, Sr. Rodrigo Lages, Secretário Executivo do CISMEPA e Sra. Maria de
Fátima Rezende, Apoio Técnico Regional do COSEMS. Resumo dos presentes: A plenária contou com a
presença de representação da SES; dez secretários de saúde dos seguintes municípios: Barra do Piraí,
Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Quatis, Resende, Rio Claro, Valença e Volta Redonda e sem
representação de secretários de saúde os municípios de Porto Real e Rio das Flores. Sra. Sonia deu boasvindas aos novos Secretários de Saúde Sr. Renato de Barra do Piraí, Sr. Leonardo de Itatitaia e Sr. Jayme
de Resende, em seguida iniciou as pautas do dia. I. Apresentação: 1. Escuta AB (COSEMS-RJ) – Sra.
Fátima Rezende explicou a solicitação proposta pelo CONASEMS, com o apoio do COSEMS, para ouvir
os gestores e equipes da APS sobre a Atenção Primária nos municípios e levantar dados para embasar o
planejamento das ações e saber : 1- O que o município faz na APS e precisa de ajuda para fazer e 2- O
que o município não faz na APS e precisa ser feito; explicou a metodologia utilizada e sobre a importância
da participação de todos os presentes no momento do debate; informou que após a reunião será enviado
o link para que cada gestor ou coordenador da APS respondam o formulário no Google Forms e
encaminhem a resposta até dia dez de maio de dois mil e vinte e dois. Foi exibido um vídeo do
CONASEMS sobre o tema. Sr. André explicou que estão participando de todas as reuniões de CIR nas
regiões, fazendo a apresentação de um “Breve Panorama da Atenção Primária” da região. Apresentou a
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Capacidade Instalada (dez/2021); Desempenho no PREFAPS (3°QD/21); Desempenho no Previne Brasil
(3°QD/21); Panorama da Informatização; Mais Médicos x Médicos Pelo Brasil-Vagas 2022; Principais
ofertas do apoio regional à gestão da APS (SAPS/SES). Em seguida Sra. Fátima provocou uma conversa
onde gestores e coordenadores participaram explanando as questões da Atenção Primária de cada um e
sinalizaram: Piraí- impacto na APS com a saída dos médicos, Covid-19; monitoramento dos indicadores,
melhorando atendimento ao usuário e avaliação de desempenho dos trabalhadores da APS; Rio Claro passar pela Pandemia trouxe amadurecimento, importância da APS como ordenadora do cuidado e
impacto com o desfinanciamento; Volta Redonda - necessário profissionais bem preparados, boa
formação, perfil, vínculos frágeis; melhores salários; repensar a APS, modelo de financiamento; sem
avanço na contratação/vinculação de profissionais, reeducação da população que está acostumada a não
ter mais atendimento sem fila de espera; Itatiaia – investir em Educação Permanente, melhorar índices e
por fim, o coordenador do CISMEPA pediu a palavra e chamou a atenção do Ministério da Saúde para a
necessidade de investimento na APS. Sra. Fátima encerrou o debate explicando que será enviado para
todos um relatório sobre o debate e reforçou que os gestores e coordenadores da APS respondessem o
formulário do Google Forms, que será enviado o mais rápido possível e deverá ser respondido até o dia
dez de maio de dois mil e vinte e dois. Sr. André, ressaltou as falas anteriores e o impacto da pandemia na
APS, enfatizando ser necessário criar novas estratégias, montar equipes e ampliar rede de apoio, se
colocou à disposição para ajudar na elaboração do relatório final. 2. Vigilância em Saúde/NDVS – Sra.
Sonia passou os informes da vigilância, em substituição à Sra. Juliana que estava em outra reunião. Planos
de Trabalho – Resoluções dois mil e dezenove e Cofinanciamento dois mil e vinte, situação por município
- todos os planos já foram enviados aos municípios para os ajustes; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS
SEI nº cinco,sete, Rio de Janeiro de vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois - Nota Técnica
SUBVAPS/SES-RJ nº onze de dois mil e vinte e dois - Atendimento antirrábico humano – Suspensão de
envio da ficha de notificação por e-mail; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº cinco, nove, Rio
de Janeiro de vinte quatro de março de dois mil e vinte e dois - Campanha de Vacinação Antirrábica
Animal 2022; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº seis, oito, Rio de Janeiro, dois, nove de março
de dois mil e vinte e dois - Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ nº doze, dois mil e vinte e dois - Fluxo de
amostras biológicas para diagnóstico de Dengue, Chikungunya e Zika através de método molecular e
pesquisa de anticorpo, no estado do Rio de Janeiro; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº seis,
nove, Rio de Janeiro de quatro de abril dois mil e vinte e dois - Esclarecimentos sobre atualizações no
fluxo da logística de vacinas contra a COVID-19 na CGA para a Campanha de Vacinação no ERJ, a partir
de abril de dois mil e vinte e dois; OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº seis, nove, Rio de Janeiro
de quatro de abril de dois mil e vinte e dois - Esclarecimentos sobre atualizações no fluxo da logística de
vacinas contra a COVID-19 na CGA para a Campanha de Vacinação no ERJ, a partir de abril de dois mil
e vinte e dois. Cenário das Arboviroses - Tabela de Variação/Comparação entre os anos dois mil e vinte e
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um e dois mil e vinte e dois – DENGUE-Região Médio Paraíba – RJ; Tabela de Variação/Comparação
entre os anos dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois – ZIKA-Região Médio Paraíba – RJ; Tabela
de Variação/Comparação entre os anos dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois – CHIKUNGUNYARegião Médio Paraíba – RJ. Mapa de risco da COVID-19 no ERJ; Mapa de Risco da Covid-19: Estado
do Rio de Janeiro está em bandeira verde pela sétima semana consecutiva; Mais da metade dos municípios
do estado está há dezoito dias sem registros de óbitos por Covid-19; Cobertura vacinal – COVID – 19 Taxas de cobertura de primeira dose da imunização da Covid-19 por faixa etária, segundo município de
residência – Região Médio Paraíba, dois mil e vinte e dois; Taxas de cobertura de segunda dose/única da
imunização da Covid-19 por faixa etária, segundo município de residência – Região Médio Paraíba, dois
mil e vinte e dois; 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 dois; Taxas de cobertura de
dose adicional da imunização da Covid-19 por faixa etária, segundo município de residência – Região
Médio Paraíba, dois mil e vinte e dois. II. Pactuação: 1. Aprovação das atas da 2ª e 3ª Reuniões
Ordinárias da CIR/MP de 2022 – 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. Ratificar a Deliberação ad referendum CIR-MP nº 012 de 25/03/2022 (AR/SE) –
Sra. Sonia explicou que foi pactuado na última reunião ad referndum a solicitação de remanejamento de
PPI, do município de Piraí, no procedimento de TC, retirando do município de Barra do Piraí para o teto
do próprio município. Não havendo considerações, a ratificação foi pactuada. 3. Solicitação de adesão
ao componente de apoio financeiro para equipar e/ou mobiliar os estabelecimentos de saúde nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do programa de apoio aos hospitais e
do programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do SUS, pactuado
na 2ª CIB, conforme Deliberação CIB nº 6.729 de 10/02/2022 (SMS Piraí) – Sra. Giane informou que
o Secretário de Saúde do Estado esteve em Piraí por ocasião da inauguração da UTI do Hospital Flávio
Leal e confirmou o recurso no valor de cinco milhões para aquisição de equipamentos para o Hospital,
para atendimento com perfil regional. Sem considerações, a solicitação de adesão foi pactuada. 4.
Solicitação de adesão ao componente de apoio financeiro para equipar e/ou mobiliar os
estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do
programa de apoio aos hospitais e do programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de
saúde integrantes do SUS, pactuado na 2ª CIB, conforme Deliberação CIB nº 6.729 de 10/02/2022
(SMS Barra Mansa) – Sr. Sérgio explicou que esse recurso é importantíssimo, pois será utilizado para
ampliar e equipar as dez salas de cirurgia da Santa Casa de Barra Mansa e atender além do município de
Barra Mansa também os municípios que tem referência para Barra Mansa. Sem considerações, a
solicitação de adesão foi pactuada. 5. Solicitação de adesão ao componente de apoio financeiro para
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equipar e/ou mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro
para o ano de 2022 do programa de apoio aos hospitais e do programa de apoio aos estabelecimentos
ambulatoriais de saúde integrantes do SUS, pactuado na 2ª CIB, conforme Deliberação CIB nº 6.729
de 10/02/2022 (SMS Volta Redonda) – Sra. Conceição informou que a adesão se refere a aquisição de
equipamentos para o CER III, unidade com perfil de atendimento regional. Sem considerações, a
solicitação de adesão foi pactuada. Inclusão de Pauta – Solicitação de credenciamento e habilitação
de 05 (cinco) leitos de UTI adulto tipo II. (SMS Piraí) – Sra. Giane informou que solicitou ao Secretário
Estadual o credenciamento e habilitação de mais cinco leitos de UTI na ocasião da inauguração da
unidade. Sra. Sonia acrescentou que a inclusão da pauta posterior ao prazo foi uma solicitação da
Subsecretária Geral da SES, Sra. Rachel Rivelo. Sem considerações, a solicitação de adesão foi pactuada.
III. Informe: 1. Plano de Trabalho de construção, adequação ou reforma do Laboratório Regional
de Saúde Pública nos termos da Deliberação CIB RJ nº 6.541 de 07/10/2021 (SMS Volta Redonda)
–Sra. Luíza, arquiteta da SMS de Volta Redonda, apresentou a proposta do projeto de construção do
laboratório regional e do laboratório de análises clínicas, na rua São João Batista, bairro Niterói, ao lado
do prédio da Secretaria de Saúde. Sra. Conceição acrescentou que o estado atual do local onde se encontra
o Laboratório Central, inviabiliza uma reforma, neste sentido viu a oportunidade de construir um espaço
para funcionar junto com o Laboratório Regional, centralizando os laboratórios no mesmo local. Sra.
Sonia acrescentou que propôs a secretária constituir um GE inicialmente com membros do NDAVS e
responsáveis do laboratório para começar as discussões de protocolos e fluxos, conforme determina a
respectiva deliberação que instituiu o laboratório regional, sendo aceita pela gestora a proposição. 2.
Solicitação de adesão ao componente de apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar
e/ou mobiliar os centros ambulatoriais de especialidade e/ou diagnóstico do programa de apoio aos
estabelecimentos ambulatoriais integrantes do SUS no ERJ, pactuado na 10ª CIB, conforme
Deliberação CIB nº 6.585 de 11/11/2021 (SMS Valença) – Sr. Márcio explicou que o município vai
ampliar a oferta de exames de imagem e o atendimento ambulatorial no Centro Integrado de Diagnóstico.
3. Emenda parlamentar para aquisição de Unidade Móvel de Saúde (SMS Rio Claro) – Sra. Beatriz
explicou que é o recurso de Emendas do Deputado Federal Antônio Furtado e do Senador Romário.
Informou também que já enviou o projeto para o gabinete da SES. 4. Comunicado AR/SECIRMP sobre
os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ – Sra. Sonia apresentou o
acompanhamento do processo do PRI Regional- GTR – 1. Alinhamento conceitual e de expectativas; 2.
Diagnóstico e análise situacional do estágio atual do PRI; Reunião da CT/GT Planejamento para validação
do relatório no dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, este relatório do estágio do
desenvolvimento do PRI no estado/regiões, está em andamento. Envio de contribuição dos membros do
Grupo Executivo para o relatório e será enviado no dia vinte de maio de dois mil e vinte e dois para AR
e será validado posteriormente no dia da reunião do Planejamento junto com a CT. Sra. Izabela chamou a
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atenção dos gestores para a importância dessa pauta e informou que a região Médio Paraíba vem
cumprindo todas as etapas dentro dos prazos e que está bem organizada. Sr. Edmilson informou os
seguintes destaques do Planejamento - Manual do Solicitante do SER – Internação, REUNI, Mudanças da
regulação na oferta do SISREG, Solicitações REUNI dois mil e vinte e um, Regulação nas Regiões de
Saúde – maio, Webnário – Observatório da Oncologia, Serviços de Oncologia – Região Médio Paraíba,
Levantamento das redes – oncologia, nefrologia, neurocirurgia, ortopedia e oftalmologia e Oficina da PPI
– Desdobramento. Informou os destaques da CIB para região Médio Paraíba: Programa de Apoio aos
Hospitais Integrantes do SUS –– Hospitais Regionais do Interior PAHI RI e os municípios comtemplados;
Programa de Promoção à Equidade – PPE – dois mil e vinte e dois; Deliberação CIB-RJ n.º seis, sete,
sete, três de sete de abril de dois mil e vinte e dois. - pactua o componente de apoio financeiro para os
centros de atendimento para o enfrentamento da COVID-19, do Programa de Apoio aos Estabelecimentos
Ambulatoriais de Saúde integrantes do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro - Municípios
contemplados por porte populacional até cento e cinquenta mil habitantes: Barra do Piraí, Itatiaia,
Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença; Deliberação CIB-RJ
n.º seis, sete, seis ,cinco de sete de abril de dois mil e vinte e dois - referendar a Deliberação Conjunta ad
referendum CIB RJ nº sessenta e cinco, de trinta de março de dois mil e vinte e dois que repactua o
programa de financiamento estadual da Rede Cegonha no âmbito do Estado do Rio de Janeiro;
Deliberação Conjunta ad referendum CIB RJ nº setenta e três de doze de abril de dois mil e vinte e dois Pactua ad referendum alteração no prazo para adesão ao componente de apoio financeiro para construir
e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar os Centros Ambulatoriais de especialidade e/ou diagnóstico do
programa de apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do Sistema único de Saúde
no Estado do Rio de Janeiro (NR); Resolução SES nº dois, seis, nove, zero, de oito de abril de dois mil
e vinte e dois - Ato do Secretário instituir a Política de cofinanciamento para o procedimento de terapia
Renal substitutiva (hemodiálise) e confecção de fístula arteriovenosa (FAV) aos prestadores habilitados
ao sus contratualizados com os municípios, no âmbito do estado do Rio de Janeiro - Resende, Valença e
Volta Redonda. 5. Informes COSEMS – Sra. Fátima reforçou a importância do Formulário sobre a Escuta
AB ser respondido e enviado até o dia dez de maio de dois mil e vinte e dois; Idéia SUS – a região
inscreveu dez trabalhos e foi escolhido o de Volta Redonda sobre Terapia Comunitária. 6. Informes
Gerais – Sr. Edmilson informou que os municípios de Barra do Piraí e Barra Mansa sinalizaram que estão
com pendência de visita da Vigilância Sanitária nos serviços de Hemodiálise e aguardando. Sr. Renato
informou que o serviço de TRS só recebeu o recurso nos três primeiros meses referentes ao ano dois mil
e vinte e um, que o serviço está sendo custeado pelo município e pode fechar se continuar assim e pediu
ajuda para resolver essa questão e saber com o Sr. Marcelo da SAECA se vai ampliar o recurso. Sra.
Izabela pediu ao Sr. Renato que informasse o número do processo para levantar o que aconteceu. Sr. Sonia
informou que segundo informação da Sra. Rosemary, a resolução sobre o recurso destinado ao Serviço
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Regional de Certificação de Óbitos, foi encaminhada para o setor jurídico para ser analisada e liberada
para publicação no DO. Sra. Conceição informou que o Ministério Público está cobrando de Volta
Redonda, uma solução para este serviço. Sr. Renato convidou a todos os gestores e demais presentes para
participarem na próxima segunda-feira da cerimônia de início das obras no Hospital Colônia de Vargem
Alegre do novo Hospital de Cuidados Prolongados que já recebeu vinte e oito milhões para esta obra.
Acrescentou que estes leitos atenderão além do município e região, outras regiões do Estado do Rio de
Janeiro. Não havendo mais nada a tratar, Sra. Sonia agradeceu a presença de todos e despediu-se. A
reunião foi encerrada às dezessete horas, convocando os participantes para a próxima reunião no dia trinta
e um de maio de dois mil e vinte e dois. Eu, Ed Amaral, Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei
a presente ata. Volta Redonda, vinte e cinco de março de dois mil e vinte e dois.
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___________________________________
Sonia Regina S. de P. Machado
Secretária Executiva da CIR

_______________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR

___________________________________
Carlos Renato Moreira Ferreira
SMS de Barra do Piraí
___________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa

___________________________________
Leonardo dos S. T. de Melo
SMS de Itatiaia
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_________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_________________________________
Claudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis

_________________________________
Jayme Corrêa de Mattos Neto
SMS de Resende

_______________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro

_____________________________
Márcio Roncalli de A. Petrillo
SMS de Valença
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248
249
250
251
252

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

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Titular Nível Central – SES

253
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255
256

___________________________________
Rosemary Mendes Rocha
Representante Suplente Nível Central - SES

257
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