Assessoria de Regionalização

ATA da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas deu-se início em
ambiente virtual através da plataforma Jitsi Meet, disponibilizado pela CIR/BL, a Terceira
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, Representante Nível Central da SES, Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de
Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, Sr. Anderson Ferreira Pereira, Agente Administrativo
de Saúde da SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS); Sra. Ana Paula
Bragança Correa, Secretária de Saúde de Araruama; Sr. Maxwel Sócrates dos Santos
Barbosa, Suplente da SMS de Araruama; 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; Sra. Ana Paula Duarte, Articuladora
do GT Vigilância em Saúde da CIR/BL e Representante do gestor municipal de Saquarema
nesta reunião através do Ofício 205/2020. 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 cinco Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios
Araruama, 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; Sra. Ana Paula Duarte, Articuladora do GT Vigilância
em Saúde da CIR/BL. Sra. Natália agradece a presença de todos e dá inicio à Reunião.
Informa que os arquivos que seriam apresentados foram encaminhados através aplicativos
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de mensagens por não haver recurso de apresentação no aplicativo utilizado. I. Pactuação:
1. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2020. Sra. Natália pergunta se há
alguma consideração a ser feita e propõe a aprovação. Não houve considerações, sendo considerada
pactuada. II. Informes: 1. Situação COVID-19 na Região da Baixada Litorânea e 2.

Atualização do Plano de Resposta ao Enfrentamento do COVID-19 na BL Sra. Natália
abre para que os gestores façam um relato sobre a situação enfrentada pelos municípios por
consequência da Pandemia do COVID-19. Sr. Valdeci Júnior, Secretário de Saúde da SMS
de Iguaba Grande, fala que o último boletim municipal sobre o Covid-19 informa 06
pacientes confirmados sendo 02 óbitos e 10 pacientes em espera de confirmação, não há
pacientes internados com a doença. Sr. Valdeci Júnior fala que o mais preocupante é a
demora do resultado dos testes e perda de profissionais. Sr. Valdeci Júnior informa que o
município comprou 1.000 unidades de teste rápido que ainda não foram entregues, 09
respiradores e monitores cardíacos. Sr. Júnior expõe que há 10 leitos de Sala Vermelha na
UPA que foi montado um Posto Médico de Suporte com 10 leitos e há uma ideia de
transferir o atendimento não convide para uma clínica do município e tornar o atendimento
da UPA exclusivo para COVID-19. Sr. Ibson Carvalho Dames Júnior, Secretário de Saúde
da SMS de Casimiro de Abreu, fala que a situação ainda é estável, apesar de 12
afastamentos de profissionais de saúde no aguardo de resultados de exames para COVID19. Sr. Ibson informa que foi montado um Centro de Triagem, uma ala exclusiva para
atender os sintomáticos, há uma orientação de triagem nos Postos de Atenção Básica. Sr.
Ibson relata a falta equipamentos para aumentar o número de leitos e pouca quantidade de
EPIs. Sr. Ibson fala sobre as escacasses e o aumento de preços dos equipamentos e
materiais necessários para expansão da capacidade de atendimento de pacientes e a
necessidade de participação da Secretaria Estadual de Saúde na resolução desses
problemas. Sr. Ibson relata o excesso de pedidos de dados por parte do Ministério Público e
Defensoria Pública, alguns com prazo e multas diárias, o que tem dificultado muito o
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trabalho. Sr. Ibson pede que seja feita uma ação conjunta dos municípios e COSEMS no
sentido de sensibilização do Ministério Público e Defensoria Pública para a resolução da
questão. Sra. Francislene dos Santos Casemiro, Secretária Municipal de Saúde da SMS de
São Pedro da Aldeia, fala que o último relatório sobre covid-19 indica que há 15 casos
sendo investigados, 12 casos confirmados, 21 casos descartados e 02 óbitos. Sra.
Francislene fala que há uma preocupação com a Base Aérea Naval no município, já que há
um número considerável de militares e familiares infectados. Sra. Francislene relata que
não há disponibilidade financeira para realizar todas as ações necessárias e que as
determinações do Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas tem
preocupado a gestão quanto às sansões futuras. Sra. Francislene fala que há 08 leitos
intermediários com equipe exclusiva, há uma equipe de apoio para monitorar os
atendimentos de Atenção Básica para que o atendimento de casos suspeitos seja feito o
mais perto de suas residências possível. Sra. Ana Paula Duarte, fala que há 38 notificações,
19 suspeitos, 02 casos confirmados para COVID-19 e 17 descartados, a maior parte é
composta de profissionais de saúde e trabalhando em outros municípios. Sra. Ana Paula
fala da grande demanda do Ministério Público com multas altas. Sra. Ana Paula informa
que há 05 leitos equipados e previsão de mais 06, 26 leitos de enfermaria, 01 leito intensivo
de isolamento para hemodiálise, 01 leito intensivo pediátrico e 02 leitos semi-intensivos;
foi feito um movimento de diminuição do atendimento de rotina nas unidades básicas
prevendo um aumento da demanda para síndromes gripais; há tendas para triagem nas
unidades e há planejamentos para mais tendas; o município aguarda a liberação de testes
pelo CGA e houve uma aquisição por parte do município de testes rápidos. Sr. Maxwel
Sócrates dos Santos Barbosa, Assessor Técnico do município de Araruama, fala que há 10
casos confirmados de COVID-19, 28 suspeitos e 01 óbito e 03 pacientes internados. Sr.
Maxwel informa que há uma tenda para triagem anexa a UPA do município; há um Hospital
de Campanha com 18 leitos clínicos, 04 leitos intermediários e 02 leitos para pacientes
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graves. Sr. Maxwel fala que há um serviço de teleatendimento disponível a população com
um profissional de saúde, um enfermeiro ou médico, com 04 carros disponíveis quando
necessária avaliação presencial domiciliar. Sr. Maxwel informa que o município comprou
1.000 unidades de teste rápido e que há uma previsão de recebimento de 2.001 testes por
parte do Estado. Sr. Maxwel fala que o município dispõe de 15 respiradores e que há
dificuldade na aquisição de novos respiradores por conta do extremo aumento nos preços
desses equipamentos. Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, fala que no
município de Cabo Frio são 28 leitos de clinica médica e 21 leitos UTI. Sra. Karin informa
que está sendo montado um centro de triagem na UPA em Cabo Frio. Sra. Suely fala da
portaria do Estado e do Ministério da Saúde sobre UTI, ressalta que os leitos de UTI
habilitados são de regulação regional. Sra. Suely fala da existência da Nota Técnica sobre
os centros de triagem e que há instruções para faturamento e sobre o CNES dessas
unidades. Sra. Suely alerta para a necessidade de estratégia para a utilização dos testes
rápidos, já que são escassos. Sra. Suely pede a ajuda a Sra. Márcia Regina da Silva de
Mesquita, Representante Nível Central da SES, para um contato da SES que consiga dar
esclarecimentos aos Gestores Regionais sobre o Hospital de Campanha. Sra. Márcia e Sra.
Natalia prometem ajudar. 3. Situação das Arboviroses. Sra. Natalia fala da importância de
continuar alimentando o NDVS de dados sobre a dengue, Chikungunya e Zica para que
esses dados continuem sendo monitorados mesmo na pandemia. Sra. Delcinéa alerta que
não alterou a data do recebimento das informações continua sendo sexta-feira como
acordado. Sra. Suely alerta para aumento de Chikungunya e dengue e pede aos secretários
que continue monitorando e ações como avaliação de imóveis. 4. Situação da Cardiologia
na Região da Baixada Litorânea. Sra. Natalia informa sobre a habilitação do Hospital
Santa Izabel. Sra. Karin fala que os pacientes já estão sendo regulados para lá desde o dia
06/04/2020, por força do Decreto do Governador os pacientes ambulatoriais não estão
sendo regulados. Estão sendo regulados pacientes internados para cateterismo, arteriografia,
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angioplastia, implante de marca-passo e há uma previsão de iniciarem cirurgia cardíaca. 5.
Situação da Oncologia Regional Sra. Karin fala que a situação está regular com a Onkosol,

os pacientes de radioterapia estão sendo regulados para CREG/Norte por não haver vagas
no prestador. 5. Situação do HEMOLAGOS. Sra. Francislene, presidenta do Hemolagos,
fala das dificuldades de negociação junto aos municípios de Araruama, Cabo Frio e
Saquarema em relação aos repasses e débitos anteriores. Sra. Francislene faz um alerta da
possibilidade de intimação do Ministério Público pela falta de cumprimento dos repasses
obrigatórios. Sra. Ana Paula Bragança Correa, Secretária Municipal de Saúde de Araruama, reconhece
os débitos e ressalta que eles já existiam antes de assumir o cargo, informa que foram feitos acordos
verbais anteriores a gestão de Sra. Francislene e afirma que estão sendo amortizados. Sra.

Francislene sugere formalizar o acordo para não haver dúvidas futuras ou em novas
gestões. Sra. Francislene fala que há municípios que não estão fazendo os repasses mensais
atuais, o que tem dificultado o funcionamento do hemocentro. 7. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely pede para todos ficarem atentos a várias portarias que tem
divulgado, todas são muito importantes e devem ser consideradas. Sra. Suely explica que a
grande quantidade se deve a dinâmica que a pandemia tem exigido das equipes que
trabalham no enfrentamento da crise. Nada mais a tratar, eu Sra. Márcia Regina da Silva de
Mesquita, Representante Nível Central da SES/CIR, dei por encerrados os trabalhos às doze
horas e lavrei e assinei a presente Ata. Rio de Janeiro, 17 de abriu de 2020.

Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
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