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Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, foi realizada
através da plataforma virtual ZOOM, a oitava 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; Sra. Eleusis Leal Bento, apoio técnico da SE/CIR;
Sra. Izabela Matos Ribeiro, representante titular do nível central; Sra. Ana Carolina, estagiária da AR;
Sra. Juliana Mantesso e Sra. Mariângela de Souza, técnicas do NDAVS; Sra. Eralda, da CVPS/SVEA e
Sr. Melquezedec Alves, coordenador da CREG-MP. Secretarias Municipais de Saúde: SMS de Barra
do Piraí, Sr. Renato Ferreira; SMS de Pinheiral, Sr. Everton da Silva Alvim; SMS de Piraí, Sra. Giane
Aparecida Gióia; SMS de Rio Claro, Sra. Maria Augusta; 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; Barra Mansa, Sra. Isabela; Itatiaia, Sra. Rafaela Cotrim;
Piraí, Sr. Edmilson Marques Pereira; Resende, Sr. Gustavo Fichter e Sra. Rozimeire; Rio das Flores, Sra.
Luciana Zila e Sr. Afonso e Volta Redonda, Sra. Rosely Frossard. Compareceram ainda, Sra. Bruna
Ettore, coordenadora do CEREST 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; seis secretários de saúde dos seguintes municípios: Barra do Piraí,
Pinheiral, Piraí, Rio Claro, Valença e Volta Redonda e sem representação de secretários de saúde os
municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis; Resende e Rio das Flores. Sra. Sonia deu boas
vindas a todos e deu início as pautas do dia, passando a palavra a Sra. Eralda para expor a primeira
apresentação. I. Apresentação: 1. Monitoramento da Deliberação CIB RJ nº 6.712/22 sobre as ações de
estruturação de saúde do trabalhador - Sra. Eralda discorreu sobre a Portaria número dois, sete, dois oito
de onze de novembro de dois mil e nove, que dispõe sobre a RENAST, apresentou também a produção
ambulatorial dos municípios nas atividades de saúde do trabalhador, a matriz para elaboração do cenário
de risco para a saúde do trabalhador e o cronograma para estruturação das ações de saúde do trabalhador
no ERJ. Finalizou sua fala, enfatizando a importância da integração da gestão das três esferas de governo
para a execução da atenção integral à saúde dos trabalhadores. Se colocou à disposição dos presentes para
esclarecimentos. Foram pontuados como importantes a dificuldade de execução desta política nos
municípios e a dificuldade de interlocução com o CEREST da região. Não havendo mais considerações,
a mesma agradeceu o espaço e se despediu de todos. 2. Vigilância em Saúde/NDVS - Sra. Juliana,
apresentou os informes atualizados relativos à vigilância, destacando especialmente os ofícios
direcionados aos municípios durante o mês atual, abordando as orientações básicas para casos de varicela;
o parecer da Câmara Técnica do COFEN sobre a atribuição do enfermeiro na realização do soro antirrábico
intralesional; o email enviado pela GDTVZ solicitando atualização dos polos de soroterapia e vacinação
antirrábica, destacando que até o momento somente os municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Resende, Rio
Claro e Valença encaminharam a informação; o email da GDITR encaminhando o “Alerta Rubéola”; o
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ofício com a Nota Informativa sobre o uso do adulticida CIELO; o ofício encaminhando o manual de
preenchimento da declaração de óbitos e a resolução SES número um, nove, sete, quatro de nove de
dezembro de dois mil e vinte; a Deliberação CIB número seis, nove, dois, seis de onze de agosto de dois
mil e vinte e dois, sobre as diretrizes para elaboração das ações de prevenção e controle das arboviroses,
incluindo também ações de melhoria para segurança do paciente; o ofício sobre a vigilância das doenças
neuroinvasivas por COVID e arboviroses. Sra. Juliana passou a palavra para Sra. Sonia que falou sobre
as orientações encaminhadas aos municípios para a elaboração dos planos de trabalho das resoluções de
cofinanciamento da vigilância de dois mil e dezenove e o cofinanciamento dois mil e vinte, após a
publicação da Resolução SES número dois, sete, oito, seis, que autoriza a aquisição de outro bens e
serviços além dos previstos na resoluções de dois mil e dezenove, enfatizando o prazo de envio do plano
sendo este a condição para execução destes recursos. Sra. Juliana prosseguiu, apresentando o cenário das
arboviroses que pela tabela de variação/comparação entre os anos de dois, mil e vinte e um e dois mil e
vinte e dois, para dengue, os município de Itatiaia, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Valença com taxa
de incidência acima de cinquenta casos por cem mil habitantes, e Chikungunya e Zika com taxas
consideradas estáveis; à seguir apresentou o cenário do painel COVID do ERJ, cujos casos se
apresentaram com tendência de queda e estabilidade; finalizando com o cenário dos casos de Monkeypox
no ERJ, que já apresenta quatrocentos e setenta e dois casos confirmados, dentre estes três em municípios
da região, Barra Mansa, Porto Real e Resende. 3. Acompanhamento do Planejamento Regional
Integrado – PROADI – Regionalização - Sra. Sonia falou da conclusão das etapas um e dois do PRI, e
as ações já realizadas referentes às etapas três e quatro do Guia Operacional Básico, deste processo.
Informou que nesta etapa foram realizadas, uma oficina virtual no dia vinte e nove de junho, com discussão
da linha de cuidado do câncer de mama e a oficina com as regiões BIG, CS e MP na modalidade presencial,
realizada nos dias dezenove e vinte de julho na UGB, quando foram trabalhadas as duas linhas de cuidado
definidas para este momento, câncer de mama e materno infantil, produzindo as matrizes através da
metodologia SWOT e o desenho destas linhas pelo instrumento de Padlet. 4. Estudo do Tempo Médio de
Resposta – SAMU (GC RUE) – Sr. Paulo, coordenador médico do SAMU, apresentou o relatório sobre o
tempo médio de resposta dos atendimentos realizados pelo SAMU, do ano de dois mil e dezessete até a
agosto do ano corrente, com redução progressiva deste tempo, sendo reduzido em média de uma hora em
dois mil e dezessete para trinta e sete minutos em agosto deste ano, apesar, segundo Sr. Paulo, de ainda
não ser o ideal. Falou sobre as estratégias para melhoria do tempo resposta, como otimização de
protocolos, incentivo às bases com premiação para os melhores desempenhos, visitas constantes às bases
e relatórios mensais. Apresentou também o tempo médio resposta segundo a classificação vermelha no
período avaliado, reduzindo de cinquenta e dois minutos para vinte e sete minutos. Discorreu ainda sobre
as dificuldades e fatores limitantes para melhoria do tempo resposta, a demora dos hospitais em receber o
paciente, por vezes com travamento de maca, a demanda maior que o recurso disponível – RH, Frota
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desgastada, necessidade de campanhas de conscientização da população para uso adequado do SAMU e
outros. Sr. Paulo se colocou à disposição para esclarecimentos e Sra. Fátima pediu esclarecimento quanto
ao cálculo do tempo resposta, se seria entre a solicitação do usuário e a chegada ao local de atendimento
e Sr. Paulo confirmou que sim. II. Pactuação: 1. Aprovação da ata da 7ª Reunião Ordinária da CIRMP 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 correções necessárias, perguntando aos presentes se havia
alguma correção a fazer. Não havendo nenhuma alteração, a ata foi pactuada. 2. Indicação de
profissionais para o curso de Formação de Apoiadores em EPS: Ferramentas para a análise e
intervenções coletivas nos territórios (SUPES) - Sra. Mariângela informou que o curso é uma realização
da Superintendência de Educação em Saúde da SES e que será realizado na modalidade virtual com carga
horária de trinta e duas horas, iniciando no dia seis de setembro, sendo finalizado no dia vinte e cinco de
outubro do ano corrente. Falou ainda que, o curso será realizado com pessoas de referências na educação
em saúde e que foram disponibilizadas quatro vagas para a região, que após apreciadas pela CIES regional,
ficou sugerida a seguinte distribuição, duas vagas a serem ocupadas pelas coordenadoras regionais da
CIES, Sra. Mariane Gomes e Mariângela de Souza, atendendo a sugestão da SUPES, uma vaga que será
ocupada pela Sra. Eleusis Bento, apoio técnico da Secretaria Executiva da CIR e a outra vaga para a
servidora de Barra Mansa, membro da CIES, Sra. Juliana Russi. Sem considerações, a proposta de
distribuição de vagas foi aprovada. 3. Projeto do Curso de Planejamento Estratégico em Saúde
(CIES/Grupo de Gestão de Projetos) – Sr. Edmilson, apresentou o Termo de Abertura de Projetos que
discorre sobre os objetivos, estrutura, distribuição de vagas e outros itens para a organização do curso de
Planejamento Estratégico em Saúde, tendo como demandantes a CIES regional e a CIR. Informou que
serão oitenta e quatro vagas, distribuídas da seguinte forma, para área do Planejamento – uma vaga para
profissional que atua na área e uma vaga para profissional que atua na área, ainda sem capacitação
específica, totalizando duas vagas para esta área; para outras áreas: Controle, Avaliação, Auditoria e
Regulação – uma vaga, Vigilância em Saúde – uma vaga, Atenção Primária à Saúde – uma vaga, Educação
Permanente – uma vaga e Fundo Municipal de Saúde – uma vaga, totalizando cinco vagas por município.
Após a fala do Sr. Edmilson, Sra. Sonia acrescentou que foi sugerido contemplar as demais regiões do
ERJ, com uma vaga para o coordenador regional de CIES e uma vaga para o articulador regional de
Planejamento, participando como ouvintes, caso haja interesse dos mesmos. A iniciativa foi elogiada por
alguns dos presentes e houve também por parte do Sr. Edmilson o agradecimento aos envolvidos nesta
proposta. Sem mais considerações, a proposta do curso e a distribuição das vagas foram pactuados. III.
Informe: 1. Indicação/Atualização dos Pontos Focais da Saúde para Doença Falciforme (SUPAPS)
- Sra. Sonia informou que a Superintendência de Atenção Primária, solicitou reforçar o conteúdo do ofício
da SUPAPS número cinco de oito de agosto de dois mil e vinte e dois, que solicita aos municípios indicar
ou atualizar a referência do ponto focal da saúde para a doença falciforme e que discorre sobre a atribuição
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da gestão municipal para as ações inerentes a esta doença. 2. Despacho processo SEI
080001/016673/2022 – Deliberação CIB RJ nº 6.922 de 15/08/2022 (COOUEME) – Sra. Sonia, falou
que por despacho da coordenação estadual de urgência e emergência foi solicitado informar sobre a
publicação da Deliberação CIB número seis, nove, dois, dois de quinze de agosto de dois mil e vinte dois
que pactua o incremento da contrapartida estadual para o custeio dos serviços de atendimento móvel de
urgência (SAMU 192) regional do Médio Paraíba habilitados e recém qualificados pelo Ministério da
Saúde no RJ, através da Portaria GM/MS número um mil cento e quinze de dezessete de maio de dois mil
e vinte e dois, os municípios de Barra do Piraí, contrapartida estadual no valor mensal de dezoito mil,
duzentos e quinze reais; Pinheiral, contrapartida estadual no valor mensal de oito mil, setecentos e noventa
e quatro reais; Porto Real, contrapartida estadual no valor mensal de oito mil, setecentos e noventa e quatro
reais e Rio Claro, contrapartida estadual no valor mensal de dezoito mil, duzentos e quinze reais. Sr.
Rodrigo, pediu a palavra para lembrar aos municípios que esses recursos do cofinanciamento estadual são
repassados ao FMS de Volta Redonda. 3. Formação de multiplicadores do curso de atualização em
ESF (CIES) – Sra. Sonia, a pedido da coordenação da CIES, e por demanda da SUPAPS/SES, informou
sobre a Formação de Multiplicadores do Curso de Atualização em ESF, que vai contemplar os municípios
com três vagas, porém a região será contemplada com quatorze vagas extras, que a coordenação da CIES
tem por sugestão distribuí-las segundo critério populacional, e esta proposta será apresentada em reunião
extraordinária da CIES regional no dia cinco de setembro. No entanto, Sra. Sonia informou que o curso
terá início em vinte e sete de setembro, data da próxima reunião da CIR e que após a definição das vagas
em CIES, a mesma será então encaminhada aos gestores. 4. Comunicado AR/SECIRMP sobre os
Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB/RJ - 4.1. CIB - Sr. Edmilson, por necessidade,
já havia se retirado da reunião, não sendo apresentado os destaques da CIB. 4.2. RCPD – Sra. Sonia
destacou a formação de um grupo executivo para fazer a atualização do PAR e o informe do Sr. Vladimir,
coordenador do CER III sobre a baixa demanda dos municípios para a modalidade visual, o que pode
acarretar a perda de habilitação do serviço. 4.3. Rede Cegonha – o destaque para este grupo, foi a reunião
extraordinária para discussão da portaria ministerial dois mil, duzentos e vinte e oito referente à RAMI e
o impacto na atualização do PAR desta rede. 4.4. RAPS – reunião extraordinária em vinte e cinco de
agosto para alinhamento das propostas regionais do PAR definidas na oficina regional realizada em oito
de agosto no município de Quatis. 5. Informes COSEMS - Sra. Fátima, falou sobre adesão a plataforma
SALU, apresentada pela Universidade Federal de Natal, que tem o objetivo de fazer o monitoramento da
sífilis congênita. Na região houve a adesão de cinco municípios, Itatiaia, Piraí, Porto Real, Rio Claro e
Volta Redonda e no ERJ houve adesão de vinte e nove municípios. Falou ainda que, caso algum município
esteja interessado na adesão, deverá informa-la para providências. Informou também sobre o levantamento
da situação dos municípios quanto aos instrumentos de gestão no DIGISUS, falou que vai postar no grupo
da CT uma planilha para que façam a atualização para acompanhamento, solicitando o apoio dos técnicos
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no preenchimento das informações. 6. Informes Gerais - Sr. Sonia, perguntou aos presentes se havia
algum informe de cunho geral, sem manifestação dos presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, a
reunião foi encerrada às dezesseis horas e trinta minutos, convocando os participantes para a próxima
reunião no dia vinte e sete de setembro de dois mil e vinte e dois. Eu, Sonia Machado, Secretária Executiva,
lavrei e assinei a presente ata. Volta Redonda, vinte e quatro de agosto de dois mil e vinte e dois.
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___________________________________
Sonia Regina S. de P. Machado
Secretária Executiva da CIR

___________________________________
Sr. Renato Ferreira
SMS de Barra do Piraí

_________________________________
Everton da Silva Alvim
SMS de Pinheiral

_________________________________
Giane Aparecida Gióia
SMS de Piraí

_____________________________
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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