Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos Vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dez horas de doze minutos
deu-se início em ambiente virtual através da plataforma Cisco Webex Meetings,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a Quinta 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. Caroline Marques, Suplente da SMS de Armação dos
Búzios; Sra. Milena Freixo, Suplente da SMS de Arraial do Cabo, Sr. Carlos Fernando,
Suplente da SMS 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 seis Secretarias
Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde (municípios 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 e Assessora do Gabinete da Secretaria
Municipal de Saúde de Cabo Frio; Sra. Delcinea Bastos, Coordenadora do NDVS/BL; Sra.
Ana Paula Duarte, Articuladora do GT Vigilância em Saúde da CIR/BL, Sra. Kamilla
Viana, representantes da Câmara Técnica de Arraial do Cabo, Sra. Suely Osório,
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representante da Câmara Técnica de Cabo Frio, Sra. Marcia Cristina P. de Souza da Costa,
representante da Câmara Técnica de Casimiro de Abreu, Sra. Sra. Ana Paula Duarte,
representante da Câmara Técnica de Saquarema. Sra. Natália agradece a presença de todos
e dá inicio à Reunião: I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária
CIR/BL de 2020 Sra. Natália pergunta se há alguma consideração a ser feita e propõe a
aprovação. Sra. Natália informa que há inclusão de uma fala da Sra. Márcia Costa,
Coordenadora do Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria de Casimiro de Abreu, que
será devidamente incluída antes da publicação. Não houve novas considerações, sendo
considerada pactuada. II. Informes: 1. Situação COVID-19 na Região da Baixada
Litorânea 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 número de confirmações
de contaminados pelo novo vírus tem aumentado consideravelmente no município, nas
últimas semanas o número de óbitos pela doença do COVID-19 tem se estabilizado, são 20
óbitos registrados, 07 deles em um estabelecimento particular de cuidado de idosos,
informa que houve a necessidade da interdição do estabelecimento. Sr. Valdeci Júnior
informa que não há dificuldades em relação a vagas para tratamentos dos doentes e que não
houve necessidade de regulação de pacientes por piora no quadro de saúde. Sra. Suely
sugere a todos os gestores uma atenção a essa questão dos estabelecimentos de cuidados de
idosos, informa que o Ministério Público tem atuado na questão e alerta para a
possibilidade de abertura de processo que venha a responsabilizar os gestores. Sra. Suely
informa que Letícia, Coordenadora do Programa do Idoso, se disponibilizou para suporte
nesta questão aos municípios. Sr. Valdeci Júnior fala que há uma grande cooperação da
gestão com o Ministério Público. Sra. Suely sugere que haja documentação das ações junto
a esse tipo de estabelecimentos para resguardar a defesa do município em um eventual
processo. Sra. Francislene fala que há aumento no número de casos de infecção pelo vírus,
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acredita que seja consequência da flexibilização das medidas adotadas, não só no munícipio
de São Pedro da Aldeia, mas nos municípios vizinhos, sendo São Pedro da Aldeia um
município central em relação a vários outros. Sra. Francislene informa que a taxa de
ocupação das vagas intermediárias está em torno de 60-70% e que o número de óbitos está
estagnado, são 11 óbitos no município sob investigação pela doença do COVID-19. Sra.
Ana Paula Duarte, Representante do gestor municipal de Saquarema, fala que foram
adquiridos 5 mil testes pelo município e que isso tem ajudado a orientar o isolamento dos
contaminados, há 351 positivados para o vírus e 25 óbitos. Sra. Ana Paula fala que não há
uma cooperação da população em relação ao combate a contaminação, o uso de mascaras,
suspenção de festas, e de frequência das praias. Sra. Kamilla Viana, representantes da
Câmara Técnica de Arraial do Cabo, fala que há 9 óbitos confirmados para COVID-19 e
alguns sob investigação. Sra. Kamilla informa que a ocupação dos leitos tem permanecido
inferior a 50%. Sra. Kamilla informa que todos os profissionais de saúde estão sendo
testado com teste rápido e que estudos estão sendo feitos sobre flexibilização, mas que a
população está afrouxando as medidas de combate à contaminação. Sra. Kamilla informa
que há vários casos positivos que não são munícipes de Arraial do Cabo, o que mostra que
há pessoas vindas de outras regiões e são autorizadas a entrar por possuírem imóveis no
município. Sra. Kamilla fala que há notificações em populações mais vulneráveis, em
locais e moradias que favorecem a contaminação do vírus. Sra. Carol, Representante do
gestor municipal de Armação de Búzios, relata 193 casos confirmados, 158 casos que
evoluíram para cura, 5 óbitos e 30 casos em isolamento domiciliar, ocupação dos leitos está
em 15%. Sra. Carol informa que o município iniciará o processo de reabertura. Sra. Karin
Netto de Castro, Representante do gestor municipal de Cabo Frio, informa que não há fila
para atendimento dos pacientes no município. Sra. Karin fala que houve um aumento no
número de casos depois da abertura do comércio e haverá uma reunião do Gabinete de
Crise sobre a revisão das medidas para as semanas seguintes por conta do expressivo
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aumento. Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, fala que não há fila de
pacientes para transferência pela doença do COVID-19. Sra. Karin informa que há 3
pacientes do município de Armação dos Búzios e 1 paciente do município de Saquarema
não regulado por falta de respostas à pendencias. Sra. Karin volta a alertar sobre a
importância da discriminação dos pacientes no sistema para facilitar o processo de
regulação. Sr. Ibson Júnior, Secretário da SMS de Casimiro de Abreu, fala que há previsão
da abertura gradual do comércio será feito uma avaliação na capacidade hospitalar de
atendimento no município. Sr. Ibson informa que houve um aumento no número de casos e
que não há casos aguardando para vagas de UTI. Sra. Suely fala que o município do Rio de
Janeiro tem apresentado dados que demostram a diminuição dos casos de doentes por
COVID-19, facilitando a regulação dos pacientes dos outros municípios que,
eventualmente, precisem de vagas em leitos de UTI. Sra. Suely alerta que a flexibilização
do comércio tem feito o número de casos aumentarem e sugere que o monitoramento, feito
pelas equipes técnicas, seja reforçada nos municípios que estejam adotando o afrouxamento
das medidas. Sra. Suely fala que vamos conviver com o vírus por um bom tempo e que é
necessário pensar na reorganização da Rede de Saúde, pensando no atendimento COVID19 e o atendimento não-COVID-19. 2. Operacionalização da Vigilância da Qualidade
da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA/SVS/SES). Sra. Natalia expõe a
solicitação da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SES) para a necessidade de fortalecer
o Programa Estadual de Qualidade de Água para Consumo Humano e a qualificação da
gestão de seu sistema de informação (SISAGUA) realizada pelas Secretarias Municipais de
Saúde, com supervisão e apoio do VIGIAGUA da SVS/SES-RJ. Sra. Natalia informa que
seria ponto de pauta para o a reunião do GT da Vigilância em Saúde do mês de junho e que
não ocorreu por falta de quórum, faz um apelo aos gestores para que as reuniões de um
grupo tão importante não sejam interrompidas. Sra. Suely se lembra do grande problema
recentemente enfrentado pelo município do Rio de Janeiro em relação à qualidade de Água
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para Consumo Humano, portanto é de suma importância a discursão do tema na região. 3.
Situação das Arboviroses e outros informes. Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDVS/BL, fala que tem observado dificuldades de envio dos dados em alguns municípios
por falta de RH e informa que o município que apresenta maior atraso é Armação dos
Búzios que estagnou na 16ª semana epidemiológica. Sra. Delcinéa fala que houve redução
de incidência de Dengue e Febre de Chikungunya e Zika na região. Sra. Suely pontua que
houve um caso de raiva humana no município de Angra dos Reis com evolução para óbito,
pede aos gestores e técnicos que permaneçam monitorando a doença na região. Sra. Suely
fala que houve troca do inseticida para Arboviroses e informa que haverá uma
videoconferência para treinamento em relação ao novo produto. 4. Capacitação ACS Educação em Saúde na comunidade em tempos de pandemia. Sra. Natalia fala da
proposta de capacitação oferecida pela UFF/PURO. Sra. Simone Machado de Azevedo,
Assistente da SE-CIR/BL, fala que será necessário fornecimento de algumas informações
por parte dos gestores como: a disponibilidade dos Agentes Comunitários, o acesso à
internet. 5. Palestra Autismo e COVID -19: Desafios do isolamento para autistas e
familiares. Sra. Natalia fala que é um evento organizado pelo Grupo Condutor RCPD onde
o tema é o Autismo e os desafios diante do COVID-19. Sra. Natalia informa que o evento
será realizado em ambiente virtual com a ajuda da Secretaria Executiva. Sra. Natalia fala
que a data provável será dia 16 de julho de 2020. 6. Situação da Cardiologia na Região
da Baixada Litorânea. Sra. Karin fala que a situação é normal. Sra. Karin observa que
cirurgias cardiológicas que dependem de leitos de internação estão em situação irregular, na
prática, suspensas temporariamente por conta da Pandemia. As demais cirurgias estão
ocorrendo regularmente. 7. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Karin fala
que a demanda está aberta para todas as especialidades e a oferta de vagas supera a
demanda. Sra. Karin informa houve abertura de 32 vagas para radiologia no prestador
Onkosol e os pacientes que estavam em fila foram atendidos por essas vagas. 10. Outros
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informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala do Projeto Conectividade e pede que os
gestores ou técnicos preencham o formulário que é on-line, o projeto do Ministério da
Saúde visa informatizar as unidades de saúde, o que é uma grande ferramenta em tempos de
Pandemia. Sra. Suely informa que enviará Nota Técnica do TCE-RJ sobre a contabilidade
dos recursos destinados ao combate a Pandemia do COVID-19, alerta que esses recursos
serão exaustivamente auditados e que vale ter um cuidado especial em relação a esses
recursos. Sra. Natalia sugere que o tema seja pautado na reunião do GT Planejamento
Integrado e recebe apoio na questão. Sra. Suely ressalta a importância do GT Planejamento
Integrado e que é preciso discutir a reorganização da Rede de Saúde pós-COVID-19. Sra.
Suely fala do estudo do Estado que trata da não necessidade dos Hospitais de Campanha no
Plano Estadual de Enfrentamento do COVID-19. Sra. Márcia Regina da Silva de Mesquita,
Representante Nível Central da SES/CIR, informa que o estudo foi feito pela Fundação de
Saúde e que é provável que essa orientação não seja alterada com a nova gestão. Sra. Suely
ressalta que a região da Baixada Litorânea continuará com o problema de falta de leitos de
UTI mesmo após a Pandemia. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos às onze horas e
cinquenta e um minutos e lavrei e assinei a presente Ata. Rio de Janeiro, 25 de junho 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

Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu
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Valdeci Pereira da Silva Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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