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Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada através
da plataforma virtual ZOOM, a quinta 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. Mariângela, Sra. Arcilez, Sra. Flávia, Sra. Juliana e Sr.
Luiz Antônio, técnicos do NDAVS, Sr. Daniel Elia, Coordenador Estadual da Saúde Mental; Sra. Kátia
Ferreira, CAARVS; Sr. Marcelo, Superintendente - SAECA e Sr. Melquezedec, coordenador da CREGMP. 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 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 do Piraí, Sra. Lívia;
Barra Mansa, Sra. Simone Tisse; Itatiaia, Sra. Uayne Pereira; Piraí, Sr. Edmilson Marques Pereira; Porto
Real, Sra. Laura; Resende, Sra. Rozimeire Cirera; Rio Claro, Sra. Beatriz; Rio das Flores, Sra. Luciana e
Volta Redonda, Sra. Rosely Frossard. Compareceram ainda, Sra. Brenda – CERST II; Sr. Rodrigo Lages,
Coordenador 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; nove secretários de
saúde dos seguintes municípios: Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Quatis, Rio Claro,
Valença e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os municípios de Porto Real,
Resende e Rio das Flores. Sra. Sonia deu boas-vindas a todos, em seguida iniciou as pautas do dia. I.
Apresentação: 1. COFI-RAPS 2022 (ATAPS) – Sr. Daniel compartilhou a apresentação sobre a
Deliberação CIB-RJ número seis, sete, cinco, nove sobre o novo termo de adesão e compromisso para
renovação das intenções do cofinanciamento com novos gestores, o prazo de adesão será de quarenta e
cinco dias após a publicação da resolução plano de utilização dos recursos, os critérios de repasse, o
monitoramento e os indicadores e cadastro estadual dos serviços da Atenção Psicossocial. Quanto aos
documentos necessários para o cadastramento, destacou a necessidade de apresentar a deliberação CIR
que aprovou a implantação do serviço, o plano de ação em Saúde Mental, de caráter regional
posteriormente pactuação em CIR e CIB. 2. Oficinas Regionais de Planejamento da Saúde Mental
(ATAPS) – Sr. Daniel falou sobre a oficina de planejamento a ser realizada no dia oito de julho em Quatis,
para elaboração do Plano de Ação da RAPS, destacou a importância da presença dos coordenadores
municipais de Saúde Mental, representantes da Atenção Primária e da Rede de Urgência e Emergência,
para posterior pactuação em CIR e na CIB em agosto de dois mil e vinte e dois. Informou ainda que a
matriz do Plano de Ação RAPS regional teve sua última atualização em dois mil e quatorze. 3.
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Indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS - ano 2020.
(SGVS) – Sra. Sonia justificou a ausência da Sra. Juliana e fez uma primeira abordagem sobre o programa
e seus critérios, assim como a forma de repasse. Apresentou os resultados do PQAVS - Programa de
Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, referente a dois mil e vinte, destacando o baixo
desempenho do Estado especialmente nos últimos três anos. A região apesar do bom desempenho no geral,
alguns municípios não tiveram um bom desempenho das metas, o que os levou a perda de recursos.
Apresentou os dados preliminares para o ano de dois mil e vinte e um, para o primeiro semestre do ano
comparativo aos anos anteriores. 4. Vigilância em Saúde/NDVS – Sra. Sonia apresentou os informes da
Vigilância destacando a situação dos planos de trabalho das resoluções para cofinanciamento do ano de
dois mil e dezenove e o cofinanciamento de dois mil e vinte. Informou ainda sobre o Alerta CIEVS-RJ
número sete de vinte e seis de abril do ano corrente sobre o registro de casos de hepatite aguda grave de
causa desconhecida em crianças menores de 16 anos; o OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número
setenta e nove de dois de maio deste ano, com o convite para técnicos municipais visando participação na
capacitação à distância sobre Animais Peçonhentos; o OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número
trinta e um de vinte e dois de fevereiro com a agenda de ações de Vigilância Epidemiológica para o
enfrentamento às Doenças e Agravos Não Transmissíveis (VEDANT), a atualização do número de
imóveis municipais para dois mil e vinte e dois (VD) em e-mail do Milton Araújo da Divisão de Dados
Epidemiológicos e Ambientais, o OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número oitenta e seis de
dezessete de maio do ano corrente que encaminha o Alerta zero, zero, um, referente à circulação viral do
sarampo no Estado do Rio de Janeiro; as orientações básicas para casos suspeito de Poliomielite/Paralisia
Flácida Aguda (PFA) da Gerência de Doenças Imunopreveníveis de dezessete de maio deste ano, o
OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI número noventa e dois de vinte de maio do ano corrente que
encaminha a Nota Técnica número cinquenta e três deste ano/SEI/COVIG/GGPAF/DIRE5/ANVISA e
Nota Informativa número sessenta e seis do ano corrente da CGPNI/DEIDT/SVS/M com os
esclarecimentos quanto ao alerta para risco de reintrodução da poliomielite no Brasil e recomendações
para ações de vigilância epidemiológica das Paralisias Flácidas Agudas (PFA) junto aos
refugiados/repatriados da Ucrânia. Apresentou ainda o cenário das Arboviroses: a tabela de
Variação/Comparação de DENGUE, a tabela de Variação/Comparação de CHIKUNGUNYA , a tabela
de Variação/Comparação de ZIKA, todas comparativas entre os anos de dois mil e vinte e um e dois mil
e vinte e dois, o mapa de Risco da COVID-19 para o Estado do Rio: em bandeira amarela, com queda de
quarenta e dois por cento nas internações e de setenta e um por cento no número de óbitos. Sra. Sonia
informou que esta é a última edição do mapa de risco, já que a ferramenta de acompanhamento do cenário
epidemiológico da doença está sendo reelaborada para se adequar à atual fase da pandemia, nas próximas
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semanas, a Secretaria Estadual vai apresentar um novo sistema, com novos indicadores mais adequados
para esse atual momento da pandemia, que caminha para uma endemia. Sobre a cobertura vacinal de
COVID-19, falou sobre as taxas de primeira e segunda dose e das doses de reforço por município. 5.
Levantamento da oferta de exames no Hospital Regional Dra. Zilda Arns (SMS Volta Redonda) Sr. Rodrigo explicou que essa demanda partiu da Secretária de Saúde de Volta Redonda e apresentou a
planilha com o levantamento dos exames ofertados, agendados e as faltas, que analisando as informações
levantadas junto a empresa que administra o hospital, a IDEA e a Central Regional de Regulação, foi
sinalizado que apenas cinquenta por cento das ofertas de exames (tomografia, endoscopia e radiografia) é
utilizada pelos municípios da região. No levantamento realizado observou-se que da oferta de setecentos
exames de tomografia, houve cento e cinquenta e seis agendamentos e quarenta e seis faltas no mês de
maio, o que demonstra a baixa utilização desses exames pelos municípios da região. Alguns gestores se
manifestaram explicando que a logística para levar esses pacientes para realizar os exames é muito difícil,
pois não há carro suficiente nos municípios. Sra. Maria Augusta sugeriu uma forma da região ter um
transporte coletivo para essa finalidade. Sr. Rodrigo falou que isso pode ser viabilizado através do
Consórcio, otimizando o transporte dessas demandas. Sr. Luís Antônio fez um relato sobre a utilidade e
capacidade de assistência do Hospital Zilda Arns, que demonstra que a OS que administra o hospital
trabalha com um déficit mensal. Perguntou se o Estado já apresentou algum cronograma de implantação
dos serviços e funcionamento? Sra. Maria Augusta informou que vai sugerir uma pauta mensal na reunião
SES/ COSEMS, sobre Hospital Zilda Arns. Sr. Edimilson corroborou com a sugestão da Sra. Maria
Augusta sobre o transporte dos pacientes. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 4ª Reunião Ordinária
da CIR/MP de 2022 – Sra. Sonia informou que a minuta da ata foi 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, a ata foi pactuada. 2. Implantação e
operacionalização da UPA de Valença pela SES (SG) – Sra. Izabela informou que a AR recebeu a
do Gabinete do Secretário Estadual, o processo com a solicitação do município de Valença, sobre a
UPA e no qual o Estado acatou e orientou pactuar em CIR a gestão da UPA pela Secretaria Estadual
de Saúde. Sr. Márcio explicou que a demanda do Pronto Socorro do Hospital aumentou muito e neste
sentido solicitaram ao Estado que assuma essa Unidade de Pronto Atendimento. Sra. Sonia acrescentou
que esta UPA será incluída no PAR da RUE, que está sendo atualizado. Sr. Rodrigo alertou o Sr. Márcio
sobre manter os fluxos separados (metas de atendimentos distintos). Não havendo nenhuma outra questão,
a solicitação foi pactuada. 3. Solicitação de credenciamento e habilitação de Unidade de Alta
Complexidade em Nutrição Enteral e Parenteral no hospital Flávio Leal (SMS Piraí) – Sra. Giane
explicou que a solicitação de habilitação se faz necessária para atender os leitos de UTI recentemente
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implantados. Não havendo nenhuma consideração, a solicitação foi pactuada. 4. Solicitação de
remanejamento de PPI – Diárias de UTI tipo II - adulto (SMS Piraí) – Sra. Giane explicou que diante
da capacidade para atender no município com a implantação dos leitos de UTI, está buscando recursos
para otimizar o atendimento deles. Sem nenhuma consideração, a solicitação foi pactuada. Inclusão de
pauta: 5. Solicitação de remanejamento de PPI – Procedimentos de Oftalmologia (SMS Barra
Mansa) – Sr. Sérgio explicou que o recurso para Oftalmologia do município de Barra Mansa, no valor
aproximado de um milhão de reais, está alocado em Niterói, que não realiza os procedimentos de Barra
Mansa quando solicitado. Diante desta situação, organizou o atendimento oftalmológico no município e
já faz inclusive, transplante de córnea. Sra. Conceição informou estar de acordo desde que o Estado
iniciasse imediatamente a discussão da rede de oftalmologia. Sr. Rodrigo lembrou que o processo de
solicitação de credenciamento de serviço oftalmológico em Barra Mansa passou na CIR em novembro de
dois mil e vinte e um. Sra. Sonia perguntou a Sra. Izabela se poderia ser aprovada com a condição de
explicitar no documento à SES a solicitação de revisão da rede de oftalmologia. Sem mais considerações,
a solicitação foi pactuada. III. Informe: 1. Resolução SES nº 2.717 de 09 de maio de 2022 (SUPAECA)
– Sr. Marcelo informou que diante do cenário, a Secretaria de Estado de Saúde, na função de executor de
políticas econômicas que assegurem acesso universal aos serviços de saúde, publicou a Resolução SES
número dois, sete, um, sete de nove de maio de dois mil e vinte e dois, cujo objeto é o financiamento
estadual para cirurgias eletivas. O instrumento legal estabeleceu que os municípios que executarem os
procedimentos listados no Anexo I receberão, a título de cofinanciamento estadual, duas vezes e meio o
valor de tabela SIGTAP-SUS para qualificar a assistência, proporcionando resolutividade diagnóstica e
terapêutica, evitando o agravamento das patologias dos usuários e modificando o perfil epidemiológico
do município. Sr. Marcelo também tirou as dúvidas e orientou sobre a regulação desses procedimentos
através do SER. Sra. Cláudia informou que vai entrar em contato com alguns municípios e solicitar que
façam suas cirurgias, porque não conseguiu acordar com seu executor. Sr. Marcelo também explicou sobre
a solicitação e o termo de compromisso, que deverão ser encaminhados à SAECA até o dia dez de cada
competência. Caso o prazo não seja observado, o processamento se dará na competência seguinte e o
município não fará jus ao retroativo. Sr. Marcelo informou que estão estudando outras formas de
cofinanciar os procedimento, agradeceu a oportunidade e colocou-se à disposição para esclarecimentos.
2. Despacho Processo nº SEI-080002/000131/2021 – serviço CDR Barra do Piraí (SUPAECA) – Sra.
Sonia explicou que se trata de retorno da SAECA ao ofício número cinquenta e dois do município de
Barra do Piraí, e que informa que foram parcialmente atendidas. Os pacientes da CDR de Barra do Piraí
permanecem realizando seu tratamento dialítico, na Casa de Caridade Santa Rita, cujo processo de
habilitação junto ao Ministério da Saúde encontra-se em andamento. 3. Solicitação de adesão ao
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 5ª 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

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) – Sra. Sonia explicou que o município enviou toda a documentação
solicitada do Serviço de Endoscopia Digestiva Alta e serviço de Colonoscopia no prestador credenciado
- Associação Hospital de Santa Isabel – CNES – dois, dois, nove, cinco, um, zero, cinco e do Serviço de
Urologia no prestador credenciado - Hospital Gustavo Monteiro Junior (Hospital de Conservatória) CNES
– dois, dois, nove, cinco, zero, sete, cinco. 4. 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 Resende) – Sra.
Sonia explicou que o município apresentou a solicitação de adesão ao recurso para construir o Posto de
Saúde de Resende e o Ambulatório Especializado da Mulher Dra. Zilda Arns Neumann. 5. 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 Quatis) – Sra. Sonia explicou que o município enviou
toda a documentação solicitada, o projeto arquitetônico e projeto assistencial para equipar e mobiliar o
Centro de Especialidade de Apoio à Atenção Especializada Ambulatorial de Quatis. 6. 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 Itatiaia) – Sra. Sonia explicou que o município enviou
toda a documentação solicitada, o projeto arquitetônico e projeto assistencial. 7. Emenda parlamentar
para construção de Unidade de Atenção Especializada – Policlínica de Quatis (SMS Quatis) – Sra.
Sonia explicou que o município informou no ofício oitenta e três o número, objeto, CNES e a planta baixa
da área a ser construída, da proposta de emenda parlamentar para construção de uma Unidade de atenção
Especializada, Policlínica de Quatis. 8. Emenda parlamentar para construção de UBS, aquisição de
equipamento e material permanente para AE e APS (SMS Porto Real) – Sra. Sonia explicou que o
município informou no ofício cento e vinte e um o número, objeto, CNES de cada uma das três propostas
de emenda parlamentar, duas do Deputado Delegado Antônio Furtado – sessenta e nove mil, novecentos
e cinquenta e nove reais e outra de trezentos e nove mil reais e uma do Deputado Carlos Portinho de um
milhão e cinquenta e seis mil reais.
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. 9. Emenda parlamentar para incremento PAP e MAC, aquisição de equipamento e material
permanente para AE e APS (SMS Piraí) - Sra. Sonia explicou que o município informou no ofício
trezentos e trinta e sete os números, objetos e CNES das propostas de emenda parlamentar. Ao todo são
nove propostas, dos seguintes deputados: três do Delegado Antônio Furtado de cento e setenta e nove mil,
novecentos e dezenove reais, quinhentos mil reais e trezentos mil reais, duas do deputado Luís Lima:
duzentos e oitenta e três mil e oitocentos e dezessete reais, sessenta e quatro mil, cento e trinta e nove
reais, duas do deputado Christino Áureo: seiscentos mil reais e quatrocentos mil reais, uma da deputada
Rosangela Gomes: duzentos mil reais e uma do deputado Paulo Ramos: quatrocentos e vinte e sete mil,
noventa e sete reais. 10. Dificuldade de agenda para retirada de vacinas e insumos junto à CGA (SMS
Piraí) – Sra. Sonia explicou que essa demanda foi trazida pela CT devido aos relatos feitos em reunião do
GT VS, onde três municípios informaram dificuldades para agendamento, falta de algumas vacinas da
rotina e quando ligaram para a imunização pedindo esclarecimentos foi respondido que a CGA foi
terceirizada e que não tinham mais gerência sobre as ações deste setor. Sra. Giane informou que o pedido
da pauta teve o objetivo de informar que fez contato com a vigilância na SES e pediram que enviassem
um documento informando as dificuldades dos municípios para que tomassem as providências para
resolvê-las. 11. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho,
CIES e CIB/RJ - Sr. Edimilson lembrou aos gestores e técnicos para não perderem o prazo do PAHI,
também chamou a atenção para o alto número de absenteísmo apontado no relatório da Sra. Kitty para
rever e qualificar melhor as solicitações de agendamento. Sr. Edmilson informou ainda que a apresentação
será enviada por e-mail. Sra. Sonia informou que foi formado um grupo executivo com a participação de
conselheiros municipais, representantes do CES na região Médio Paraíba, a Secretaria Executiva da CIR
e NDAVS, coordenadores da Saúde Mental para discutir a organização da conferência regional de saúde
mental. A data e local da conferência serão informados em tempo oportuno. Foi solicitado ao gestores
para que apoiem seus técnicos que participarão das reuniões de organização e da conferência. 12.
Informes COSEMS – Sra. Fátima informou que o Congresso do CONASEMS será entre os dias doze e
quinze de julho; Falou sobre a mostra dos trabalhos - Aqui tem SUS, quanto ao Escuta APS, no Estado
três municípios não responderam o formulário, sendo dois da região, Falou ainda sobre a oficina do PRI
que será nos dias dezenove e vinte em Volta Redonda, para três regiões Baía de Ilha Grande, Centro Sul
e Médio Paraíba. 13. Informes Gerais – Sra. Izabela informou que em complemento ao informe de Piraí,
entrou em contato com a Superintendência de Logística e esta informou que estão providenciando para
que a empresa contratada para gerir a CGA, faça também o agendamento pelo Whatsapp e pediu que fosse
enviado um levantamento dos municípios que estão com dificuldade e quais são as dificuldades para
tomarem providências. Inclusão de Informe: Cancelamento de propostas de emenda parlamentar
(SMS Volta Redonda) – Sra. Sonia informou que recebeu os seguintes o ofício o número setecentos e
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dez, solicitando o cancelamento da proposta de emenda parlamentar para construção de uma Academia
da Saúde no valor de cento e vinte e cinco mil reais, que se faz necessário pelo tempo decorrido e
desvalorização do recurso, tendo em vista que na época não foram elaborados os projetos de arquitetura
necessários para definição do valor pleiteado e que a superação preparatória está vencida há três anos. Sra.
Conceição explicou que o recurso dessas emendas não é suficiente para atender a Roma I e II e Parque
das Garças, que são três bairros de grande proporção; o número setecentos e onze, referente a reforma da
maternidade do Hospital São João Batista, cadastrada no SISMOB, no valor de duzentos e quarenta e
cinco mil, setecentos e setenta e oito reais, o cancelamento se faz necessário tendo em vista as necessidades
e demandas do município e da região que optou pela construção de um Hospital Materno Infantil,
financiado pelo ERJ; o número setecentos e doze, referente a reforma da Unidade Básica de saúde da
Candelária, cadastrada no SISMOB, no valor de duzentos e cinquenta e nove mil, trezentos e sessenta
reais, trata-se de solicitação de cancelamento da proposta de emenda baseada no fato de reformar uma
estrutura formada por containers e que não atenderia as normas técnicas do Ministério da Saúde para
Unidade Básica de Saúde, que a superação preparatória está vencida há três anos e o recurso envolvido
está desvalorizado. Sra. Conceição disse ainda que não conseguiu cancelar as emendas e isso está
impedindo que o Ministério da Saúde libere outros recursos porque tem essas pendências e pediu
esclarecimentos. O trâmite requer passar pelo Conselho Municipal de Saúde de Volta Redonda, CIR e
CIB. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas, convocando os
participantes para a próxima reunião no dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e dois. Eu, Ed Amaral,
Assistente da Secretaria Executiva, lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, trinta e um de maio 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
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___________________________________
Sérgio Gomes da Silva
SMS de Barra Mansa

___________________________________
Leonardo dos S. T. de Melo
SMS de Itatiaia

_________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_________________________________
Claudia de Sá Xavier Monteiro
SMS de Quatis

_______________________________
Maria Augusta M. Ferreira
SMS de Rio Claro
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_____________________________
Márcio Roncalli de A. Petrillo
SMS de Valença

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

___________________________________
Izabela Matos Ribeiro
Representante Titular Nível Central – SES
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