Assessoria de Regionalização

ATA da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta
minutos deu-se início na sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 300, sala 207, Centro, São
Pedro da Aldeia, RJ, a Décima Primeira Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da
Baixada Litorânea, contando com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio
de Janeiro (SES): Sra. Márcia Regina da Silva de Mesquita, Sra. Karen Cristiane Félix da Silva
Goggin, Suplente Representante Nível Central da SES, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Gomes Portugal, Agente Administrativa de Saúde da SECIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Secretário de
Saúde da SMS de Arraial do Cabo, Sr. Subsecretário de Saúde da SMS de Cabo Frio, Sr. Ibson
Carvalho Dames Júnior, Secretário de Saúde da SMS de Casimiro de Abreu, Sr. Valdeci Pereira da
Silva Júnior, Secretário de Saúde da SMS de Iguaba Grande, Sra. Francislene dos Santos Casemiro,
Secretária Municipal de Saúde da SMS de São Pedro da Aldeia; Conselho dos Secretários
Municipais de Saúde do Rio de Janeiro (COSEMS/RJ): Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e
Representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ. A Plenária contou com a presença de cinco
Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios Arraial do Cabo,
Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a presença da Sra.
Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, Sra. Delcinéia Bastos Bernardino,
Coordenadora do NDVS, Sra. Márcia Santos, Coordenadora do Controle e Avaliação da SMS Cabo
Frio, Sra. Bianca Frederico, Coordenadora do GT Rede Cegonha. Sra. Natália dá boas vindas a
todos e é iniciada a Reunião. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária
CIR/BL de 2019. Sra. Márcia pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve
considerações, sendo considerada pactuada. II. Informes: 1. Divulgação de Eventos sobre o Mês da
Consciência Negra (Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de
Vulnerabilidade e da Assessoria Técnica de Participação Social e Equidade/ATPSE). Sra. Natália fala
que já foram encaminhados por e-mail aos Gestores toda a programação dos eventos aqui referidos. Sra.
Márcia fala que dia 29/11 terá uma Roda de Conversa sobre Consciência Negra. 2. Apresentação do relatório
do projeto Roda Hans. Sra. Delcinéia fala que recebeu do Sr. André, Coordenador responsável pela
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Hanseníase no Estado do RJ todo o relatório do Roda Hans e a mesma apresenta as ações do Projeto,
informando que foram ações programadas pela Secretaria de Saúde, e que a Carreta utilizada no projeto
passou por dezenove municípios, realizando um total de 2793 atendimentos, e que foram capacitados durante
o evento, 1002 profissionais de saúde para ações de controle, 781 profissionais em serviços, 51 profissionais
para coleta de baciloscopia. Sra. Delcinéia informa que na Baixada Litorânea foram detectados 2

novos casos, sendo 1 caso com consequência de incapacidade física. Sra. Delcinéia fala que o
objetivo para o próximo evento será visitar algumas UBS, para que haja um melhor
acompanhamento. Ela informa que toda a apresentação com fotos, está sendo encaminhada por email. 3. Apresentação dos Resultados do PQAVS 2018 (NDVS/BL) Sra. Delcinéia fala que alguns
municípios cumpriram a meta, enquanto outros ficaram bem próximo de alcançar e que foram 14
indicadores. Sra. Delcinéia frisa que a meta de São Pedro da Aldeia, referente à sala de vacinação,
ficou abaixo da média. Ela fala que foi feita uma orientação durante a visita realizada há um ano e
dessa visita foi feito um relatório. Ela informa que será feita uma segunda visita, para ver como
estão as salas de vacinação. Sra. Suely fala que essa meta abaixo da média pode implicar em perda
de recursos. E fala ainda que o sistema de informatização está muito ruim. Sra. Delcinéia fala que
na região da BL os insumos se encontram em condições muito críticas. Sra. Delcinéia, durante sua
apresentação sobre os indicadores, informa que o indicador número 9, não está sendo levado em
consideração, pois não está de acordo com os números apresentados pelos municípios. Sra.
Delcinéia fala que em relação aos dados financeiros, estes foram bastante impactados, onde São
Pedro da Aldeia teve uma grande perda financeira assim como Araruama. Ela fala que o município
com menos perda financeira foi o de Iguaba Grande. Sra. Suely fala que esses indicadores têm
haver com as Vigilâncias em Saúde, e observa que quanto menos se investir nelas, maiores serão as
perdas a cada ano. 4. Planilha das Arboviroses (NDVS/BL) Sra. Delcinéia mostra durante sua
apresentação que o cenário vai até a 46ª semana, em todos os municípios da BL. Ela ressalta que os
municípios de Armação dos Búzios e Arraial do Cabo ainda não atualizaram seus dados. Ela
continua sua apresentação mostrando que a Dengue e a Chikungnya estão com os números altos
ainda, tendo levado a óbito 1 pessoa em Cabo Frio, porém a Zika teve uma redução no número de
casos. Ela explica que os casos confirmados estão em aberto ainda. Sra. Delcinéia fala que a dengue
teve um aumento no número de casos notificados. Sra. Delcinéia salienta que o número de casos de
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Zika está reduzindo, no Estado do RJ como um todo, mas isso não ocorreu dentro da região da BL.
Sra. Delcinéia informa que foi realizada uma capacitação no município de Saquarema. Sra. Suely
pergunta aonde estão os pacientes acometidos com Chikungunya, se estão tendo acompanhamento.
Sra. Delcinéia fala do Instrumento Norteador para Sífilis, Arboviroses e Tuberculose, encaminhado
aos coordenadores dos municípios em 15/10/19, informando que só recebeu de Arraial do Cabo e
Araruama. Nesse momento ela reforça o pedido aos Gestores para que encaminhem ao NDVS com
a maior brevidade possível, pois o prazo para recebimento já havia se esgotado em 14/11/2019. Sra.
Delcinéia fala que em 29/10 houve o Treinamento de produção de planilhas das Arboviroses. Ela
informa que a região da BL não produziu relatórios do VIGIÁGUA, e que houve uma Oficina de
Relatório VIGIÁGUA, no dia 05/11/19, promovido pelo CVAS – Vigilância da Qualidade da água
para consumo humano. Ela fala que o NDVS está apoiando as visitas técnicas da DCV – Divisão de
Controle de Vetores, e que a primeira aconteceu em Rio das Ostras, em 06/11/2019. Sra. Delcinéia
fala da Oficina VIGIDESASTRES, que ocorreu em 19/11, e que os municípios de Casimiro de
Abreu e São Pedro da Aldeia não compareceram. Ela informa que vai encaminhar a apresentação a
esses municípios. Ela ressalta que a apresentação da Sra. Cristiane Freire foi maravilhosa. Sra.
Suely fala que todos os municípios devem estar com seus planos de desastres em ordem, atualizados
e revisados, porque o Ministério da Saúde só vai liberar recursos com essa condição. Sra. Delcinéia
fala ainda sobre a capacitação sobre o Panorama de Esporotricose e fala sobre o Seminário de
Doenças Negligenciadas, hanseníase e tuberculose. Em relação à Campanha de vacinação contra o
sarampo, Sra. Delcinéia fala que a BL tem cinco casos confirmados. Sra. Delcinéia fala sobre o lote
de vacina que foi retirado de circulação, pois estava causando efeitos adversos, e pede aos
municípios que fiquem alertas a esse lote. Sra. Delcinéia fala que tem realizado reuniões periódicas
com os Coordenadores e Técnicos de Vigilância Sanitária, e informa que qualquer divergência que
haja quanto ao PQVAS, pode ser mandado e-mail para dagvs@saude.gov.br 5. Situação da Sífilis
na Baixada Litorânea (GC RC e GT VS). Sra. Bianca fala que foi feito um trabalho pela Sra. Ana Paula,
de Saquarema dentro do Hospital N. Sra. Nazareth, em relação aos casos de sífilis e que na maioria das vezes
os casos que chegam estão relacionados à Atenção Primária, sendo oque mais está matando as mães são
infecções contraídas no período perinatal. Ela observa que coisas simples estão levando a óbito. Sra. Bianca
fala que os casos de sífilis com morte de crianças e abortamento estão altos na região da BL. Há também
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muitos casos de sífilis congênita. Sra. Bianca fala do projeto que há na região que está dando incentivos aos
municípios que fizerem ações para o controle da sífilis. O Estado está dando esse incentivo para que se
controle os indicadores de sífilis. Sra. Bianca fala que a puericultura tem diminuído, infelizmente, frisa a
mesma. Ela fala que para cada 10 mil partos pode ter 1 óbito, porém na região da BL tem 11 óbitos. Sra.
Bianca fala que os municípios têm que garantir as testagens para sífilis. E informa que o antibiótico
Benzetacil não está em falta. Durante a reunião os presentes debateram sobre a saúde do homem e sobre a
ação da equipe de saúde da família. Sra. Suely sugere que esse trabalho realizado pela Sra. Ana Paula, na área
técnica de saúde da Mulher, seja apresentado durante as reuniões do GTAB. 6.Situação da Oncologia

Regional (CIR/BL). Sra. Karin fala que durante o mês de dezembro conseguirá manter o serviço de
radioterapia em Cabo Frio. 7. Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea. Sra. Karin
informa que a máquina quebrou, mas que já foi reparada e está em funcionamento. Ela fala que houve um
problema na Plataforma do Sistema e o suporte está tentando reverter o problema e que ela acredita que até a
próxima quinta-feira esteja tudo solucionado. Sra. Suely pede a Sra. Francislene que proponha uma reunião
com o Sr. Secretário Estadual de Saúde, onde seja apresentado a ele todas essas questões, para que o Estado
esteja ciente que a situação piorou. 8. Situação UTI na Região da Baixada Litorânea. Sra. Francislene fala
que o Sr. Secretário Estadual de Saúde foi avisado sobre essa situação da UTI , e que o mesmo garantiu que
até janeiro será feito o co-financiamento para UTI da BL. Sra. Natália fala que foi informada que a UNILagos
vai reabrir as portas a partir da primeira semana de dezembro. Sra. Márcia Mesquita fala que o contrato não
está mais vigorando porque foi rescindido pelo prestador unilateralmente, porém Sra. Karin observa que ainda
não houve decisão judicial. Sra. Karin fala ainda que o valor do co-financiamento é importante, assim como a
criação de leitos de retaguarda na unidade e hemodiálise. 9. Outros Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra.
Suely fala que em relação ao SVO, já foi dada a primeira parcela do recurso para iniciarem as obras . Sra.

Suely pede aos que puderem que façam a adesão ao prontuário eletrônico. Ela pede aos Gestores
que entrem no site do CONASEMS e façam o cadastro as ESF’s e não ESF’s. Sra. Francislene fala
que o Estado passou 4 Resoluções – Parcela única para imunização, que vai ser direcionada para
compra de geladeiras para as salas de imunização. Ela fala que essa Resolução é para todos os
municípios. Sra. Suely fala da Resolução nº 1928, de 31/10 que trata sobre as Arboviroses. Ela fala
que a Resolução institui a comissão intersetorial, o plano de contingência atualizado e o centro de
educação e saúde. Sra. Suely fala da Resolução 1925, que vai dar uma parcela única aos municípios
para dar suporte nas DANTEs. E a parcelas serão depositadas no Banco Bradesco. Sra. Suely fala
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que os municípios terão até o dia 23/12 para assinar o de Saúde Mental. Nada mais a tratar, às onze
horas e quarenta minutos eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL,
dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 26 de
novembro de 2019.
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