Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos Vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas deu-se início em ambiente
virtual através da plataforma Cisco Webex Meetings, disponibilizado pela SE-CIR/BL, a Quarta
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. 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 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; Sra. Milena Freixo, Suplente
da SMS de Arraial do Cabo, 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 de Ofício. 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 seis 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, Sr. Otoniel de Araújo Vieira, representante da Câmara Técnica de Armação dos Búzios,
Sras. Camila Teixeira Vidal e Kamilla Viana, representantes da Câmara Técnica de Arraial do Cabo,
Sra. Marcia Cristina P. de Souza da Costa, representante da Câmara Técnica de Casimiro de Abreu,
Sra. Adriana Moutinho Amorin, representante da Câmara Técnica de Rio das Ostras. Sra. Natália
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agradece a presença de todos e dá inicio à Reunião: I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 1ª
Reunião Extraordinária CIR/BL de 2020 e 2. Aprovação da Ata da 3ª 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 Sra. Natália fala sobre Oficio da SMS de Casimiro de Abreu que
propõe a discussão da situação do Hospital de Campanha na Região. Sra. Natália fala que a
informação da Secretaria de Estado de Saúde é que o prazo para inauguração da unidade é dia 18 de
junho de 2020. Sra. Márcia Costa, Coordenadora do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria de
Casimiro de Abreu, informa que questionou a SES sobre o credenciamento dos leitos do Hospital de
Campanha. Sra. Márcia Costa fala que foi informada pelo Marcelo da SAECA/SES, por telefone,
que tudo seria de responsabilidade do Estado, inclusive inserção de profissionais e faturamento. Sr.
Ibson Júnior, Secretário da SMS de Casimiro de Abreu fala da preocupação da falta de leitos na
Região. Sr. Ibson chama atenção para as várias mudanças dos prazos para a inauguração do
Hospital de Campanha. Sr. Ibson sugere a busca de alternativas para a questão com celeridade e
acha necessário um posicionamento da SES quanto à questão. Sra. Márcia Mesquita, Representante
Nível Central da SES, informa que há uma investigação da Policia Federal em relação aos Hospitais
de Campanha e este fato dificultará uma posição da SES sobre o assunto. Sra. Francislene,
Secretária da SMS de São Pedro da Aldeia fala da duplicidade na contabilização, na estatística do
Estado, dos casos de COVID-19 que foram diagnosticados na Rede Pública e posteriormente na
Rede Privada. Sra. Ana Paula Duarte, Articuladora do GT Vigilância, fala que na última reunião do
GT Vigilância em Saúde um dos questionamentos de técnicos da SES foi à quantidade maior dos
casos contabilizados pelos municípios em relação aos números do Estado. Sra. Ana Paula informa
que quem faz o controle do número de casos no município de Saquarema é a Vigilância em Saúde e
que foi feito contato com todos os laboratórios da Rede Particular de Saúde do município para que
as informações fossem envias ao setor. Sra. Francislene fala que os munícipes de São Pedro da
Aldeia utilizam, em sua maioria, Rede Privada de Saúde dos municípios de Araruama e Cabo Frio e
que há como comprovar a duplicidade. Sra. Ana Paula se compromete em entrar em contato com a
área técnica da SES para levar o questionamento do Município de São Pedro da Aldeia. Sra.
Francislene fala da falta de leitos para internação e que levou o caso para o Executivo do município.
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Sra. Karin, Coordenadora da CREG/BL, pede aos gestores que salientem aos NIRs a importância da
inserção dos dados para regulação dos pacientes, informa que há perca de vagas disponíveis em
outras regiões por falta de dados. 2. Emissão de Declaração de Óbito (DO) na Região Sra. Natalia
expõe o pedido da Subsecretaria de Regulação e Unidades Próprias (SES) sobre a correspondência
do Sindicato dos Estabelecimentos Funerários do Estado do Rio de Janeiro, o qual requer que seja
oficiado ao gestor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para dar cumprimento
ao art.3º da Resolução SES nº 1640/2018, determinando que os médicos do SAMU emitam a
Declaração de Óbito aos familiares nos casos de mortes naturais sem assistência médica,
notadamente quando o falecimento ocorrer na residência do obituado. Sra. Natalia solicita aos
gestores exposição de como o procedimento é realizada atualmente em cada município, já que a
região não possui cobertura do serviço SAMU. De forma geral, os gestores e técnicos presentes
indicam que as emissões das Declarações de Óbitos ocorridos em residência estão sendo feitas nas
Unidades Básicas de Saúde mais próximas. 3. Registro obrigatório de internações hospitalares
dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19 Sra. Natalia fala da Portaria nº 758 de 09 de
abril de 2020, divulgada pela Secretaria Executiva da CIR-BL, que “Define o procedimento para o
registro obrigatório de internações hospitalares dos casos suspeitos e confirmados de COVID-19”.
Sra. Natalia salienta importância de observação de algumas orientações como manter os registros
diários. Sra. Natalia orienta que as dúvidas devem ser direcionadas diretamente a SAECA, que é a
área técnica competente na questão e pode dar melhores orientações em relação à ferramenta. Sra.
Suely alerta para importância dos registros pelo fato de órgãos como o Ministério Público estarem
acompanhando a alimentação de dados no sistema. Sra. Suely orienta que a inserção dos dados seja
feita por pessoas ligadas as Unidades Hospitalares pela necessidade dos dados serem diários. 4.
Informativo nº 3 - RDQA. Sra. Natalia fala do informativo da Assessoria de Planejamento em
Saúde/SES que orienta os gestores e conselheiros de saúde na confecção do Relatório Detalhado do
Quadrimestre Anterior. Sra. Natalia alerta para o prazo de 31 de maio de 2020. Sra. Suely orienta os
gestores que, na impossibilidade de apresentação em Audiência Pública pela emergência em saúde
pública, seja documentado, enviado pelo DigiSUS antes de 30 de maio de 2020. 5. Indicações da
Central 160. Sra. Natalia reforça aos gestores o pedido da indicação como Ponto Focal para a
Central 160, um representante municipal responsável para ter ciência e acompanhamento da
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população que entrou em contato com o Estado pelo serviço telefônico 160. Sra. Natalia informa
que apenas Cabo Frio e Casimiro de Abreu indicaram representantes. 6. Situação das Arboviroses
e outros informes. Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL, alerta para o cuidado que os
gestores devem ter para que as Arboviroses não sejam negligenciadas em razão da Pandemia. Sra.
Delcinéa fala que houve redução de incidência de Dengue e Febre de Chikungunya e Zika na
região. Sra. Delcinéa informa que NDVS não tem recebido dados relacionados ao COVID-19 dos
técnicos de alguns municipais da região. Sra. Suely sugere que seja utilizada nas próximas fazes de
vacinação da Influenza, as mesmas estratégias criadas para a vacinação dos idosos. 7. Oficina de
Articulação de Rede: Saúde Mental com Atenção Primaria à Saúde Sra. Natalia fala Oficina de
Articulação de Rede: Saúde Mental com Atenção Primaria à Saúde que será realizada pela Área
Técnica da SES. Sra. Natalia informa que ocorrerá em plataforma virtual divididos em três grupos.
O 1º grupo em 02 de junho de 2020 composto pelos municípios de Arraial do Cabo, Casimiro de
Abreu e Saquarema; O 2º grupo em 23 de junho de 2020 composto pelos municípios de Iguaba
Grande, Rio das Ostras e Armação dos Búzios e o 3º grupo em 30 de junho de 2020 composto pelos
municípios de Araruama, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio. Sra. Natalia indica que o público alvo
são os Coordenadores de Saúde Mental, Coordenadores da Atenção Básica, Coordenadores do
CAPS. 8. Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea. Sra. Natalia fala que a
situação é regular. Sra. Karin diz que a situação está satisfatória. Sra. Karin observa que cirurgias
que dependem de leitos de internação estão em situação irregular por conta da Pandemia. 9.
Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Karin fala que a situação está regular. Sra. Karin
indica que houve uma diminuição da demanda. Sra. Karin informa que recebeu um Oficio do
Hospital Santa Izabel sobre a preocupação da falta de rastreamento dos pacientes oncológicos, o
que pode gerar um aumento de número de casos em estágio avançado quando diagnosticados. Sra.
Karin fala que a principal preocupação da região é a demanda por radioterapias, informa que os
pacientes estão sendo regulados para CREG/Norte. Sra. Karin fala que há uma grande incidência de
pacientes que optam pela espera de atendimento no prestador Onkosol, observa que todos os
pacientes de Araruama fizeram essa opção, o que é preocupante por conta da demora do
atendimento em alguns casos. Sr. Maxwel Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, fala que há
mudanças na Regulação do município e que verificará se há uma indução dos pacientes nesse
Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL
Av. São Pedro, nº 300, sala 207 – Centro – São Pedro da Aldeia. CEP. 28.941-176
Tel: 55 (22) 2625-7216.
E-mail: cir.baixadalitoranea@saude.rj.gov.br
Folha 4 de 6

Assessoria de Regionalização

sentido. Sra. Suely alerta para os problemas que a diminuição dos atendimentos ambulatoriais pode
gerar em um futuro muito próximo. Sra. Suely sugere uma priorização de algumas especialidades
como cardiologia e oncologia. Sra. Francislene informa que o município retomou as atividades dos
ambulatórios, priorizando os atendimentos de pacientes com Hipertensão e Diabetes, com oferta
menor de consultas e intervalos regulares para evitar aglomeração. Sra. Francislene sugere
utilização de estratégias como Consultório Virtual do Ministério da Saúde. 10. Outros informes
CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala do aplicativo MONITORA COVID-19 que é uma ferramenta
gratuita de fácil utilização pelo cidadão que pode ser usado para fazer o mapeamento da pandemia,
o que permite planejar melhor as ações. Sra. Márcia Costa pergunta aos presentes se algum
município já teria feito a prestação de contas do Cofinanciamento dos Exames, Resolução SES
1860, de 03 de junho de 2019. Sra. Márcia Costa informa que o município de Casimiro de Abreu
começou a utilizar o recurso no fim do ano de 2019, o receio é a utilização desse recurso no
exercício seguinte. Sra. Marcia Costa entrou em contato com Wagner, SAECA/SES, e obteve a
informação que, estando dentro das metas, o recurso não sofreria glosa. Sra. Suely sugere que Sra.
Marcia Costa envie o questionamento ao Sr. Mauro, da Assessoria Jurídica do COSEMS. Nada mais
a tratar, eu Sra. Márcia Regina da Silva de Mesquita, Representante Nível Central da SES/CIR, dei
por encerrados os trabalhos às onze horas e cinquenta e um minutos e lavrei e assinei a presente
Ata. Rio de Janeiro, 26 de maio de 2020.

Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL
Ana Paula Bragança Correa
Secretária de Saúde de Araruama
Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu
Valdeci Pereira da Silva Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
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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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