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Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a sexta 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. Juliana Mantesso, técnica do NDAVS e
Sr. Melquezedec, coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Itatiaia, Sr.
Márcio da Rocha; 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 Corrêa; 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, Sra. Lívia; Barra Mansa, Sra. Isabela; Itatiaia, Sra. Uayne
Pereira, Sra. Soraia e Rafaela; Piraí, Sr. Edmilson Marques Pereira; Resende, Sr. Gustavo Fichter e Volta
Redonda, Sra. Rosa Lages, Subsecretária e Sra. Rosely Frossard. Compareceram ainda, 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; sete secretários de
saúde dos seguintes 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. Sonia deu boas-vindas a todos, em seguida solicitou que os presentes se
apresentassem, haja vista a participação dos secretários recém empossados, de Itatiaia e Resende. Após as
apresentações iniciou-se as pautas do dia. I. Apresentação: 1. Vigilância em Saúde/NDAVS – Sra.
Juliana apresentou os informes da Vigilância a seguir: 1- OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI Nº
cento e oito de seis de junho de e dois mil e vinte e dois - Novo Formato de Avaliação de Cenário da
COVID-19 no Estado; 2 - OFÍCIO CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI Nº cento e quatorze de vinte e dois
de junho de dois mil e vinte e dois – Encaminha a NOTA TÉCNICA SUBVAPS/SES-RJ Nº dezenove Orientação para notificação de casos suspeitos de Monkeypox - até o momento, o ERJ tem dois casos
confirmados (um residente do município de Maricá, que teve contato com residente de fora do país, e um
importado de Londres), treze descartados e quatro ainda em investigação; 3 - OFÍCIO CIRCULAR
SES/SUBVAPS SEI Nº cento e dezesseis de vinte e quatro de junho de dois mil e vinte e dois – Encaminha
a NOTA TÉCNICA SUBVAPS/SES-RJ Nº vinte de dois mil e vinte e dois, 1ª atualização da NT
SUBVAPS/SES-RJ Nº dezenove de dois mil e vinte e dois - Orientação para notificação de casos suspeitos
de Monkeypox. Apresentou ainda o cenário das Arboviroses, a Tabela de Variação/Comparação entre os
anos dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois de Dengue; a Tabela de Variação/Comparação entre
os anos dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois de Chikungunya e a Tabela de Variação/Comparação
entre os anos dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois de Zika. Apresentou as ações de Vigilância
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em Saúde para o controle das arboviroses: O encontro de Coordenadores Municipais de Controle de
Vetores da região que será no dia vinte de julho, das nove às quinze horas na UGB, conforme – OFÍCIO
CIRCULAR SES/SUBVAPS SEI nº noventa de vinte de maio de dois mil e vinte e dois, enviado aos
municípios; a realização de monitoramento semanal dos casos notificados de arboviroses urbanas em
todos os municípios do estado; o monitoramento da circulação viral das arboviroses a partir do Sistema
de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL) e do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN); as orientações na Nota Técnica SUBVAPS/SES-RJ Nº doze (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); o Monitoramento semanal das visitas domiciliares realizadas pelas
equipes dos noventa e dois municípios; a elaboração de Boletim Epidemiológico de Dengue,
periodicamente. À seguir apresentou o Painel da COVID-19 no ERJ de vinte e quatro de junho de dois
mil e vinte e dois, sexta edição divulgada na sexta-feira, vinte e quatro de junho no site da SES RJ, que
mostra um cenário de desaceleração dos indicadores precoces da Covid-19 e embora os dados ainda
apresentem crescimento, já é possível observar um arrefecimento, a análise considera os dados registrados
na semana de treze a dezoito de junho; os atendimentos de casos da síndrome gripal em UPA da rede
estadual aumentaram seis por cento em relação à semana anterior; na última semana, foram registrados
em média seis mil, seiscentos e vinte testes de antígeno por dia, sendo a positividade de trinta e quatro por
cento. Em relação ao RT-PCR, estão sendo analisados em média trezentos e setenta exames por dia, com
positividade de trinta e seis por cento, na semana de seis a doze de junho, a positividade dos testes de
antígeno estava em trinta por cento e a dos exames de RT-PCR, em vinte e oito por cento. A SUBVAPS
enviou nota técnica aos noventa e dois municípios com orientações sobre testagem para COVID-19 no
Estado, o texto alerta para que as unidades básicas e de pronto atendimento mantenham a oferta de teste
rápido de antígeno para todos os casos de síndrome gripal; o mesmo padrão é observado no número de
pessoas aguardando um leito, média diária de trinta e quatro pessoas para UTI e vinte e cinco para
enfermaria. A SES através do plano de contingência da COVID-19 já reverteu trinta leitos de enfermaria
e quarenta e sete de UTI no Hospital Estadual Dr. Ricardo Cruz (HERCruz), no Hospital Regional do
Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann e no Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, a ação
poderá ser ampliada, de acordo com a demanda. 2. Acompanhamento do Planejamento Regional
Integrado – PROADI – Regionalização – Sra. Sonia apresentou as fases e as etapas de cada fase que já
foram concluídas no processo do PRI. Informou que foram iniciadas as fases três e quatro do GOB. A fase
três diz respeito a Análise de Situação de Saúde (dimensão epidemiológica e da capacidade instalada) e
identificação das prioridades sanitárias e a fase quatro, a organização dos pontos de atenção da RAS e
programação macrorregional. Estas etapas foram iniciadas com um encontro virtual realizado no dia vinte
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e nove de junho, preparatório para o desenvolvimento da oficina Macrorregional que será realizada nos
dias dezenove e vinte de julho para as regiões BIG, CS e MP em Volta Redonda na UGB. Sra. Sonia
enfatizou para os gestores a importância do apoio para participação dos técnicos municipais nesta oficina.
II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 5ª 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. Indicação de representante técnico para
compor a Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica (SAFIE) – Sra. Sonia explicou que de
acordo com a solicitação da SAFIE e após a reunião da CT, enviou aos municípios o pedido de indicação
de representante para compor a Comissão Estadual da assistência farmacêutica. Disse ainda que o
município de Piraí já havia manifestado interesse em indicar um representante. O Sr. Renato de Barra do
Piraí e Sr. Everton de Pinheiral, informaram que também tinham interesse em indicar um representante de
para esta comissão. Sra. Sonia, informou que como são dois representantes, um titular e um suplente,
sugeriu, que fossem considerados os representantes dos municípios que manifestaram primeiro o titular
de Piraí e o suplente de Barra do Piraí, enviando ainda um segundo sulplente, contemplado o representante
de Pinheiral. Todos concordaram e foi pactuado. 3. Atualização do PAR da RUE (GC RUE) – Sra.
Sonia justificou a ausência do Sr. Luís Antônio, articulador do GC RUE e apresentou o projeto de
atualização do PAR da RUE, elaborado de acordo com as orientações da NI do MS do ano de dois mil e
nove. Repassou os novos pleitos apresentados, perguntando aos gestores se havia alguma informação
divergente ou que fosse necessário acrescentar. Não havendo questionamentos ou alterações a fazer, a
atualização do PAR da RUE foi pactuada. III. Informe: 1. Solicitação de remanejamento de recursos
em procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial por Referência, alocados nos municípios
de Barra Mansa, Valença e Volta Redonda para o município de Miguel Pereira (SMS Miguel
Pereira) – Sra. Sonia informou que de acordo com o fluxo de remanejamento em vigor, foi encaminhado
pela região Centro Sul, através da AR, para informar sobre a solicitação do município de Miguel Pereira
de remanejamento de PPI em procedimentos de MC ambulatorial, retirando do teto dos dos municípios
de Barra Mansa, Valença e Volta Redonda para o teto do próprio município. 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 Porto Real) – Sra. Sonia explicou que o município enviou toda a documentação
solicitada para adesão ao recurso para construção de nova unidade e aquisição de equipamentos e
mobiliários para o Centro de Diagnóstico e Tratamento Henrique Sabadini Filho, CNES cinco, três, zero,
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sete, oito, sete, dois. 3. 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 Porto Real) - Sra. Sonia explicou que
o município enviou toda a documentação solicitada para adesão ao recurso para construção do Centro
ambulatorial de Especialidades Odontológicas Amyr Marassi, CNES três, sete, três, zero, um, zero, sete.
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 Porto Real) - Sra. Sonia explicou que o
município enviou toda a documentação solicitada para adesão ao recurso para construção da Central
Municipal de Rede de Frio, CNES dois, oito, cinco, três, oito, seis, oito. 5. Solicitação de adesão ao
componente de apoio financeiro para equipar e/ou mobiliar os estabelecimentos de saúde nos
municípios do ERJ, para o ano de 2022 do programa de apoio aos hospitais e do programa de apoio
aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do SUS, conforme Deliberação CIB nº
6.729 de 10/02/2022 (SMS Porto Real) - Sra. Sonia explicou que o município enviou toda a
documentação solicitada para adesão ao recurso para aquisição de mobiliário e equipamentos médico
hospitalares para o Ambulatório de Especialidades Oftalmológicas. 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 Rio das Flores) - Sra. Sonia explicou que o município enviou toda a documentação
solicitada para adesão ao recurso para reforma e ampliação do CAPS Municipal de Rio das Flores, CNES
sete, cinco, um, oito, zero, cinco, seis. 7. 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 Rio das Flores) - Sra.
Sonia explicou que o município enviou toda a documentação solicitada para adesão ao recurso para
reforma e ampliação da Policlínica de Rio das Flores, CNES dois, dois, seis, oito, dois, nove, nove. 8.
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 Rio das Flores) - Sra. Sonia explicou que o município
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enviou toda a documentação solicitada para adesão ao recurso para reforma e ampliação do CEO Dr.
Walter Dutra Navarro, CNES sete, cinco, dois, cinco, nove, sete, quatro. 9. 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 Rio das Flores) - Sra. Sonia explicou que o município enviou toda a documentação
solicitada para adesão ao recurso para reforma e ampliação do Centro Municipal de Fisioterapia, CNES
dois, dois, seis, oito, três, zero, dois. 10. Comunicado AR/SECIRMP sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ – Sra. Sonia informou que foi realizada a primeira Plenária
Regional de Saúde Mental, no município de Piraí com a presença de oitenta participantes e de forma
remota pelo canal do YouTube de Piraí mais sessenta participantes. A Comissão de relatoria está
terminando o relatório para envio ao CES. Sra, Sonia agradeceu ao gestores pelo apoio para que os
delegados pudessem estar presentes e ao município de Piraí pela receptividade e acolhida aos participantes
e a equipe da comissão organizadora. Enfatizou e agradeceu ainda a colaboração dos municípios de Barra
do Piraí, Pinheiral e Volta Redonda na reprodução do material que foi usado na Plenária. Acrescentou
ainda que a participação dos coordenadores de saúde mental dos municípios foi expresiva. Sra. Sonia
informou que no dia oito de julho, será realizada no município de Quatis a oficina de planejamento para
da RAPS. Informou também que devido às mudanças na agenda das oficinas do PRI, as datas da CT e
CIR do mês de julho serão aletradas, sendo a CT no dia vinte e cinco de julho e a CIR dia vinte e oito de
julho, às nove horas. Passou a palavra ao Sr. Edmilson para os destaques da CIB. Sr. Edmilson apresentou
sobre a Deliberação CIB RJ número, seis, oito, nove, tres de vinte de junho do corrente ano que pactuou
o cofinanciamento estadual temporário para órteses, próteses e materiais especiais (OPM) relacionadas às
cirurgias cardiovasculares de alta complexidade, realizadas em unidades de assistência em alta
complexidade cardiovascular no âmbito do ERJ; a Deliberação CIB RJ número seis, oito, nove, um de
quatorze de junho do corrente que pactuou o financiamento temporário, de janeiro a dezembro para
serviço de hemodiálise ambulatorial para pacientes renais crônicos nos municípios de Barra do Piraí e
Barra Mansa; Deliberação CIB RJ número seis, oito, oito, quatro de nove de junho do corrente que pactuou
o cofinanciamento estadual às unidades de assistência em reabilitação auditiva para Barra Mansa;
Deliberação CIB RJ número seis, oito, sete, sete de nove de junho do corrente que pactuou o
credenciamento e habilitação da RENALTH, CNES número nove, sete, um, dois, oito, ove, cinco, em
Barra Mansa, como unidade de atenção especializada em doença renal crônica com hemodiálise no valor
mensal de cento e noventa e um mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos e anual de dois
milhões, duzentos e noventa e quatro mil, conforme impacto financeiro; Deliberação CIB RJ número seis,
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oito, seis, dois de nove de junho do corrente que pactuou as metas de regularidade de notificação de
indicadores de infecções relacionadas à assistência à saúde ao sistema nacional de vigilância sanitária
pelos serviços de saúde no âmbito do ERJ. 11. Informes COSEMS – Sra. Fátima informou que o
congresso do CONASEMS será entre os dia doze e quinze de julho em Mato Grosso. Pediu aos gestores
que incentivassem os seus técnicos a participarem das etapas e reuniões do PRI. 12. Informes Gerais –
Sr. Edimilson informou que concluiu o curso do Ser Gestor e foi cumprimentado por todos. Sr. Rodrigo
pediu a palavra e convidou os gestores para a cerimônia de inauguração do centro cirúrgico do Hospital
Regional Dra. Zilda Arns Neumann. Sra. Maria Augusta falou que continua pedindo a pauta sobre o
Hospital Zilda Arns nas reuniões SES/COSEMS. Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi
encerrada às quinze horas e quarenta e cinco minutos, convocando os participantes para a próxima reunião
no dia vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois. Eu, Ed Amaral, Assistente da Secretaria Executiva,
lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e nove de junho de 2022.

_______________________________
Ed Amaral da Silva
Assistente Executiva da CIR
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___________________________________
Sonia Regina S. de P. Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
Márcio da Rocha Souza
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

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