Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos Vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dez horas e onze minutos deuse início em ambiente virtual através da plataforma virtual Google Meet, disponibilizado
pela SE-CIR/BL, a Sexta 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 SECIR/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); Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de
Araruama; 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.
Jane Blanco Teixeira, Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras; Sra. Francislene
dos Santos Casemiro, Secretária Municipal de Saúde da SMS de São Pedro da Aldeia; Sr.
Aridelson dos Santos da Conceição, Suplente da SMS Saquarema. 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 nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários
de Saúde (municípios Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da
Aldeia). A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da
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CREG/BL e Assessora do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio; Sra.
Delcinea Bastos, Coordenadora do NDVS/BL; Sra. Adriana Moutinho, Articuladora do GT
Planejamento da CIR/BL e representante da Câmara Técnica dos municípios de Araruama e
Rio das Ostras, Sra. Kamilla Viana, representantes da Câmara Técnica de Arraial do Cabo,
Sra. Suely Osório, representante da Câmara Técnica de Cabo Frio, Sra. Fernanda Faria,
Residente da APS/SES e Sra. Patrícia Moza SVS/SES. Sra. Natália agradece a participação
de todos e dá inicio à Reunião: I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 5ª 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. 2. Prestação
Contas 1º Quadrimestre 2020 NDVS/BL (SMS São Pedro da Aldeia e NDVS/BL). Sra.
Natália informa que se trata de prestação de contas apresentada pela SMS de São Pedro da
Aldeia e avaliada pele NDVS da Baixada Litorânea, informa que é o recurso utilizado para
o pagamento dos alugueis das salas utilizadas pela CIR e NDVS da Baixada Litorânea. Não
houve novas considerações, sendo considerada pactuada. 3. Capacitação ACS - Educação
em Saúde na comunidade em tempos de pandemia (CIES/BL). Sra. Natália fala que se
trata de capacitação oferecida pela UFF/PURO. Sra. Natália informa que é oferecido o total
de 30 vagas por município, sendo 25 vagas destinadas a agentes comunitários e agentes de
endemias e 05 para profissionais de enfermagem. Sra. Natália acrescenta que já foi enviado
o calendário proposto e há necessidade de liberação dos profissionais para que possam
participar da capacitação que será em ambiente virtual. Sra. Natália fala que os encontros
sempre serão no horário de 16h00min as 18h00min. Sra. Suely sugere que a CIES/BL relate
aos gestores a participação dos profissionais indicados ao evento. 4. Grade de Referência
RCPD BL (SAECA/SES). Sra. Natália apresenta a Grade de Referência da RCPD
discutida em reunião do GC RCPD Estadual aos gestores para validação. Sra. Natália
informa que são as referencias de PPI que existem para a Região, é necessário à validação
dessas informações, pois farão parte do Plano Estadual. Sra. Natália fala que a preocupação
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é atualizar as informações que possuem referências muito antigas. Não houve novas
considerações ou observações em relação à Grade de Referência, sendo considerada
pactuada. 5. Habilitação de leitos de UTI (tipo II) Hospital Municipal Dra. Naelma
Monteiro da Silva. Dr. Jane, Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras, solicita o
credenciamento de 6 Leitos de UTI com equipe multiprofissional, informa que os leitos
funcionam a mais de 10 anos e a proposta do credenciamento dos leitos visa, também,
disponibiliza-los para a região. Sra. Suely observa que o pleito já se encontra na SAECA e
que é provável já está sendo analisado pelo Ministério da Saúde. Dr. Jane solicita
esclarecimento sobre a necessidade de aprovação do Conselho de Saúde em relação aos
credenciamentos. Sra. Suely informa que é necessária a aprovação pelo Conselho e que em
algum momento do processo isso vai ser exigido. Sra. Natália parabeniza o município de
Rio das Ostras e considera pactuado. Dr. Jane acrescenta que foram solicitados os
credenciamentos de 7 leitos de UTI para COVID-19. Sra. Suely informa que há a
possibilidade dos leitos COVID-19 se tornarem Leitos UTI Habilitado após a pandemia. 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. Maxwel, Suplente da SMS de Araruama, fala
que se observa uma estabilização dos casos no município e há uma maior oferta dos testes
rápidos. Sr. Maxwel informa que não há filas para vagas nos hospitais e que se observa uma
diminuição nos casos que necessitam internação. Sr. Maxwel fala que é feita uma testagem
maior em bairros com mais casos ou onde houve óbitos por conta da doença. Sra. Kamila,
fala que há uma diminuição nos casos de internação, não se observa uma diminuição no
número de casos novos. Sra. Kamila informa que o município está no Nível de Atenção
Amarelo e que há uma previsão de reabertura do setor turístico na segunda quinzena de
agosto. Sra. Kamila fala que houveram casos vindos de fora da cidade e que há uma
tendência a voltar às atividades educacionais regulares somente no próximo ano. Sra.
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Kamila informa que não há uma testagem ampla e que há uma priorização na testagem dos
profissionais. Sr. Ibson Júnior, Secretário da SMS de Casimiro de Abreu, informa que
enviou um oficio para a CIR-BL apresentando os recursos financeiros destinados a
Emergência de Saúde COVID-19. Sr. Ibson observa que houve um aumento no número de
casos após a flexibilização. Sr. Ibson informa que será inaugurado um Centro de Triagem
em Barra de São João no dia 01 de setembro de 2020, justifica que foi uma ação necessária
pela não abertura do Hospital de Campanha montado pelo Estado. Sr. Carlos Fernando,
Suplente da SMS de Cabo Frio, fala que houve um aumento após a reabertura do comércio,
os leitos estão escassos e há um nível baixo nos estoque de insumos para os tratamentos da
doença. Sr. Carlos Fernando informa que há uma dificuldade de leitos de UTIs e que é
necessário pensar em uma solução para o tratamento de pacientes que necessitam das UTIs
por COVID-19 e por outros agravos. Sr. Valdeci Júnior, Secretário de Saúde da SMS de
Iguaba Grande, fala que a situação é estável e que há uma previsão de testagem em massa.
Sr. Valdeci informa que a Tenda de triagem foi colocada em funcionamento 24 horas por
orientação dos órgãos fiscalizadores. Sr. Valdeci fala que, mesmo com as dificuldades, o
município tem conseguido administrar a crise. Dr. Jane fala que Nível de Atenção passou de
Amarelo 1 para Laranja e que com isso o município de Rio das Ostras funcionaria apenas
com os serviços essenciais nos próximos dias. Dr. Jane relata que há uma determinação de
testagem para todas as gestantes internadas e que isso tem sido importante para todo um
tratamento diferenciado dos recém-natos. Dr. Jane informa que há uma ação para uma
maior testagem de pessoas do comércio, os profissionais da saúde e segurança. Dr. Jane fala
do centro de triagem que funcionam todos os dias de 08h00min as 20h00min. Sra.
Francislene Casemiro, Secretária Municipal de Saúde da SMS de São Pedro da Aldeia, fala
há um sensível aumento no número de confirmações de contaminados pelo novo vírus após
a flexibilização. Sra. Francislene relata que há dificuldades no enfrentamento da crise por
afastamento de profissionais. Sra. Suely alerta para uma segunda onda de contaminação,
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que pode levar ao fechamento total novamente, e que os municípios devem ter cuidado com
a flexibilização do turismo. Sra. Suely fala que só é possível pensar em uma regularização
da situação apenas quando houver uma medicação ou uma vacina. 2. Reabertura da
Maternidade de Araruama (Rede Cegonha – BL) Sr. Maxwel fala que completou 30
dias da Reabertura e que há dificuldades para gestante de alto risco. Sr. Maxwel informa
que são 12 Leitos em alojamento coletivo e 4 leitos de pré-parto, parto e pós-parto. Sr.
Maxwel relata que foram 122 partos até hoje, 67 partos cirúrgicos e 55 por parto normal.
Sr. Maxwel fala que foram identificadas 20 parturientes de outros municípios, incluindo
Iguaba Grande, Saquarema e Rio Bonito. 3. Informações recursos Educação em Saúde
(SES). Sra. Natália fala que solicitou as informações aos municípios. Sra. Natália informa
que recebeu pela manhã as informações do Município de Rio das Ostras e que não houve
tempo hábil para analise dos dados. Sra. Natália fala que será feita uma análise dos dados e
as inconsistências serão questionadas por e-mail por não ter havido tempo hábil.

4.

Situação das Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sr.ª Patrícia, Gerente do
departamento da Tuberculose, fala que a região concentra 13% dos casos de Tuberculose do
Estado e que há um rodízio muito grande dos Coordenadores do Programa da Tuberculose.
Sr.ª Patrícia informa que o município de Cabo Frio está sem Coordenador e que Iguaba
Grande e São Pedro da Aldeia estão com indicadores de cura da doença muito baixos, o que
é preocupante pelo grande risco de disseminação. Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDVS/BL, fala que tem observado dificuldades de envio dos dados em alguns municípios
e pede uma atenção maior aos dados das Arboviroses. Sra. Delcinéa fala que houve redução
de incidência de Dengue e Febre de Chikungunya e Zika na região. 5. Solicitação de dados
sobre o serviço pré-hospitalar móvel - RUE: Noroeste, Norte, Serrana e Baixada
Litorânea. Sra. Natalia fala que é uma solicitação Judicalizada e que os gestores tenham
uma atenção ao preenchimento do formulário. 6. Situação GT Assistência Farmacêutica
da CIR/BL Sra. Natalia fala que há vários pontos para serem discutidos pelo GT, mas a
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 5 de 7

Assessoria de Regionalização

reunião não tem apresentado quórum suficiente para acontecer. Sra. Natalia faz um apelo
para que os gestores solicitem empenho dos técnicos indicados ao GT para participação. 7.
Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea (CIR/BL). Sra. Karin fala que
tem funcionado bem em relação aos exames, angioplastias e outros procedimentos que não
dependem de leitos de UTI. Sra. Karin observa que procedimentos que dependem de leitos
de internação continuam em situação irregular. 8. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL). Sra. Karin fala que a região ficou 3 meses sem apertura de vagas para
radioterapia e que foram abertas 30 vagas, que havia mais de 40 pacientes em fila de
pacientes que optaram não ir para outras regiões para o tratamento. Os outros serviços estão
mais normalizados. 10. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely solicita aos
municípios que receberam oxímetros pelo CONASEMS que registrem por fotos, informa
que haverá uma “Live” sobre o uso do equipamento. Sra. Suely informa que haverá uma
“Live” sobre judicialização promovida pelo COSEMS-RJ na próxima semana. 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. Cabo Frio, 28 de julho 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

Jane Blanco Teixeira
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras

Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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