Assessoria de Regionalização

ATA da 1ª Reunião EXTRAORDINÁRIA da Comissão Intergestores Regional
Baixada Litorânea.

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, às nove horas e trinta e cinco
minutos deu-se início no Auditório SES, situada à Rua México, 188 , 11º andar, Centro,
Rio de Janeiro, a Primeira Reunião Extraordinária 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, Representante
Nível Central da SES, Sra. Karen Cristiane Félix da Silva Goggin, Suplente Representante
Nível Central, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sr.
Anderson Ferreira Pereira, Agente Administrativo de Saúde da SE-CIR/BL; Sr. Mário
Sérgio Ribeiro, Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES; Sra.
Gabrielle Damasceno, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES; Sra. Vivian
Studart, Assessora da Superintendência de Atenção Básica SES; das Secretarias Municipais
de Saúde (SMS): Sra. Ana Paula Bragança Correa, SMS de Araruama; Sra. Ianaracy
Moraes Sodré, Subsecretária Adjunta e Suplente da SMS Armação dos Búzios; Sra. Milena
Rodrigues Santos Freixo, Coordenadora de Atenção Básica e Suplente do Gestor da SMS
de Arraial do Cabo;

Sr. Carlos Fernando Pessanha Matos, Subsecretário de Saúde e

Suplente 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. Do 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 sete
Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios Araruama,
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Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a
presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL; Sra. Delcinea Bastos,
Coordenadora do NDVS/BL; Membros da Câmara Técnica da CIR/BL e Técnicos de
Vigilância e Atenção Básica dos municípios. Sra. Natália agradece a presença de todos e dá
início à reunião. Anuncia que a pauta principal é o Coronavírus. Sra. Natalia fala que as
reuniões dos Grupos de Trabalho da CIR estão temporariamente suspensas na Baixada
Litorânea e que a Oficina de Pactuação dos Indicadores agendada para o dia 24 de março de
2020 foi cancelada em razão da Pandemia do Coronavírus, mas que entretanto, com
objetivo de manter o cumprimento de prazos, será feita a pactuação da metas. I.
Alinhamento dos municípios/região de saúde ao Plano de Resposta de Emergência ao
Coronavírus no estado do Rio de Janeiro Sr. Mário Sérgio Ribeiro, Superintendente de
Vigilância Epidemiológica e Ambiental da SES agradece a pronta resposta dos municípios.
Sr. Mário Sérgio fala sobre a dinâmica da situação pela falta de conhecimento da doença
enfrentada. Fala da situação em outros países e das taxas de mortalidade, consideradas altas
em países acometidos pela pandemia a mais tempo. Faz uma comparação com outras
epidemias vividas em um passado recente e alerta que o principal problema será o risco de
falta de assistência, pelo fato de a epidemia pelo vírus ser muito explosiva e outro fato é
que o alto índice de contaminação dos profissionais que lidam diretamente com os doentes
acometidos pelo COVID-19. Sr. Mário Sérgio demostra as projeções do número de casos
com os diferentes tipos de cenários de acordo com as ações do poder público. Sr. Mário
Sérgio fala que a transmissão na cidade do Rio de Janeiro deixou de ser local e passou a ser
comunitária, entrando assim na transmissão sustentável o que requer medidas mais
enérgicas. Sr. Mário Sérgio fala da grande dependência dos outros municípios em relação
ao Rio de Janeiro, o que torna impossível o bloqueio do vírus até as cidades mais afastadas.
Sr. Mário Sérgio informa que o modelo epidemiológico é da curva longa tentando minorar
a desassistência, conclui que a intensificação do isolamento social é a única forma de seguir
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o modelo epidemiológico escolhido. Sr. Mário Sérgio fala da orientação do Ministério da
Saúde para o isolamento domiciliar rigoroso das pessoas que apresentam sintomas leves de
gripe, alerta para o risco da automedicação, mas que seria um risco menor que a expansão
da pandemia no Estado. Sr. Mário Sérgio informa que o foco principal, no momento, é a
proteção dos profissionais de saúde e os idosos. Sr. Mário Sérgio que tudo é muito novo em
relação a esse vírus, e que uma informação sobre a doença pode ser completamente
diferente em poucos dias. Sr. Mário Sérgio informa que está coordenando a elaboração do
Plano de Contingência, o Plano Estadual já havia sido apreciado pelo Ministério da Saúde e
que uma das recomendações era detalhar melhor a disponibilidade da Rede de Saúde por
Região com apresentações de propostas de expansão de leitos. Sr. Mário Sérgio fala que
cada município deverá elaborar seu próprio plano de contingência com todas as áreas
envolvidas, sugere uma articulação para haver um Plano Regional. Sra. Gabrielle
Damasceno, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SES, fala das preconizações
para as testagens e sobre as dificuldades da realização de uma testagem mais abrangente.
Os municípios reclamam da demora no resultado do LACENRJ, Sra. Sra. Gabrielle
Damasceno informa que a demanda está crescendo muito rápido, mas há uma remessa de
testes rápidos que deve melhorar esse tempo de espera pelos resultados de COVID-19. Sr.
Mário Sérgio orienta que os casos que, no primeiro momento, devem ser investigados e
coletado material para exames são os que se enquadram como caso suspeito definido pelo
Ministério da Saúde, a saber, os com sintomas de COVID-19 que tenha viajado para países
afetados, ou pessoas que tiveram contatos contato com casos suspeitos. Vivian Studart,
Assessora da Superintendência de Atenção Básica SES, fala da recomendação de suspensão
de atividades coletivas, da priorização da demanda espontânea e priorização, nas visitas
domiciliares, os casos suspeitos do COVID-19 e da orientação dos agentes comunitários da
utilização dos EPIs e observação dos métodos de higiene para contenção da contaminação.
Vivian Studart fala que a orientação para o profissional de saúde bucal é que estes devem
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cumprir o horário na unidade para os casos de urgência e emergência. Representantes dos
municípios expõem as dificuldades da aquisição dos EPIs e produtos de higienização para
as Unidades de Saúde. Sra. Francislene dos Santos, Secretária Municipal de Saúde da SMS
de São Pedro da Aldeia, sugere que seja pensado um critério para medidas a serem tomadas
na falta dos EPIs e produtos de higienização. Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional,
indaga a possibilidade de reformas no Hospital Regional de Barra de São João para o
enfrentamento da crise. Sr. Mário Sérgio responde que essa sugestão deve constar no
documento regional a ser enviado a SES e que, talvez, a solução seria um Hospital de
Campanha para a Região. Sr. Mário Sérgio orienta que é necessário trazer a SES as
sugestões em um documento escrito para que o Estado possa planejar a ajuda que deve ser
empregada na região. Sra. Natália fala que já está articulando com os gestores presentes a
resposta ao roteiro sugerido pela SES, convoca para o dia 19/03/2020 uma reunião com os
gestores na sede da CIR para a consolidação dessas propostas. II. Pactuação: Metas
Indicadores de pactuação tripartite e bipartite/DigiSUS. Sra. Natália informa que não
houve mudança de prazo para processo de pactuação das metas dos indicadores de
pactuação tripartite e bipartite/DigiSUS, Conforme Resolução CIT nº 8 de 2016 o processo
de pactuação deve ocorrer até 31/03/2020. Desta forma, há necessidade de realizar a
pactuação regional das metas. Foi acordado que todos os municípios irão enviar a tabela de
indicadores, já disponibilizadas pela Secretaria Executiva da CIR/BL, para compor a
Deliberação. Com a concordância dos Gestores presentes, o item foi considerado pactuado.
III. Informes: 1. Capacitação de TABWIN – Ferramenta de Tabulação dos Dados dos
Sistemas de Informações do Sistema Único de Saúde. Sra. Natália fala que é uma
capacitação no TABWIN solicitada pela SAECA, a ser realizada nos dias 28 e 29/09/2020,
na região. Deverá ser definido o município que irá sediar e local com disponibilidades de
laboratório de informática, 10 a 15 computadores, projetor, cadeiras, mesa, água e café. Sra.
Natália esclarece que, em razão da pandemia, provavelmente haverá alteração no
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calendário, mas que é preciso verificar qual município poderá sediar. 2. Outros informes
CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional, fala da nova adesão do
Programa Mais Médicos, informa sobre a liberação das ambulâncias e pede para que os
gestores fiquem atento ao envio da documentação necessária. Nada mais a tratar, eu Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por encerrados os
trabalhos às doze horas e lavrei e assinei a presente Ata. Rio de Janeiro, 17 de março de
2020.
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Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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