Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e sete dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dez horas e onze minutos deu-se início
em ambiente virtual através da plataforma virtual Google Meet, disponibilizado pela SE-CIR/BL, a
Sétima 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); Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de
Araruama; Sr. Fábio Henrique Passos Waknin, Secretário Municipal de Saúde da Armação dos
Búzios; Sra. Caroline Marques, Suplente da SMS de Armação dos Búzios; Sra. Milena Freixo,
Suplente da SMS de Arraial do Cabo, Sr. Valdeci Pereira da Silva Júnior, Secretário de Saúde da
SMS de Iguaba Grande; Sra. Raquel Vargas, Suplente da SMS 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 e Sr José Luiz Paiva, Consultor
Técnico. A Plenária contou com a presença de seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo dois
Secretários de Saúde (municípios Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a
presença da Sra. Juliana Sobral, Apoiadora Institucional da SAPS/SGAIS/SES-RJ; Sra. Anna
Rigato, SVS/SES; 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. 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 Camila Vidal, representantes da Câmara Técnica de
Arraial do Cabo, Sra. Suely Osório, representante da Câmara Técnica de Cabo Frio, Sra. Brunna
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Maria Silva Alves, representante da Câmara Técnica de Cabo Frio, Sra. Ana Paula Duarte,
Articuladora do GT Vigilância em Saúde da CIR/BL e representante da Câmara Técnica de
Saquarema, Sra. Bianca Rocha Frederico, Articuladoras dos Grupos Condutores Rede Cegonha e
RCPD da CIR/BL, Sra. Marcia Costa, Articuladora do GT Regulação da CIR/BL. Sra. Natália
agradece a participação de todos e dá inicio à Reunião: I. 1. Financiamento Federal da APS
(SAPS/SES) Sr José Luiz Paiva, Consultor Técnico do COSEMS/RJ, faz uma apresentação
detalhada sobre as mudanças do financiamento da Atenção Básica procurando elucidar as dúvidas
em relação à Portaria 3.263/2019. Sr. José lembra a meta de 70% de cadastros potencial e que o
prazo foi estendido para agosto de 2020. Sr. José chama atenção para divergência do número de
cadastros da base local para a base nacional, explica que há fatores que levam o cadastro não ser
contabilizada na base nacional, como inconsistências, incompatibilidade de programas e outros
fatores, ressalta que é preciso ficar atento a essas regras. Sra. Juliana Sobral, Apoiadora Institucional
da SAPS/SGAIS/SES-RJ, fala que a COVID-19 tem tomado as pautas das reuniões regionais, mas
que à partir da próxima reunião o foco deve ser nos indicadores, e que fica muito claro que o
cadastro é um dos indicadores que se tornará permanente. Sra. Suely Osório reforça que é
importante que os Coordenadores de Atenção Básica se apropriem dessa apresentação, ressalta que
é um processo complexo, portanto é preciso preparo. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 6ª
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. Triagem Neonatal /
Teste do Pezinho em tempos de Pandemia (Coordenação da Área Técnica de Saúde das
Crianças/SES). Sra. Anna Rigato, SVS/SES, fala das dificuldades de operacionalização da
testagem na pandemia. Sra. Anna expõe as estratégias adotadas para enfrentar os problemas na crise
e que há necessidade de reconvocação para o teste por conta de expiração dos prazos. Sra. Bianca
Rocha Frederico, Articuladoras dos Grupos Condutores Rede Cegonha e RCPD da CIR/BL, fala do
esforço dos municípios para o transporte do material para os testes. Sra. Bianca ressalta que há uma
dificultada pela grande necessidade de transporte de amostras para testagem COVID-19 e
insuficiência de RH nos municípios. 3. PAR RCPD (GC RCPD BL) Sra. Bianca apresenta o
Plano de Ação Regional RCPD para apreciação dos gestores. Sra. Bianca deixa claro que o prazo
dado foi muito curto. Sra. Bianca ressalta que foi uma surpresa ter que fazer uma serie de
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atualizações no Plano em um momento em que se discutia a problemática de continuidade da
assistência em meio a Pandemia do COVID-19. Sra. Bianca expõe aos gestores a dificuldade de
participação de representante de alguns municípios, o que dificulta a atualização dos dados. Sra.
Natália propõe a aprovação do Plano de Ação Regional da Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência. Não houve considerações, sendo considerado pactuado. 4. Indicações para Curso
para Qualificação de Multiplicadores na Saúde e Curso de Metodologia Aplicada a Educação
Permanente em Saúde - (Superintendência de Educação em Saúde SES). Sra. Natália expõe o
nome dos indicados para o Curso e propõe a aprovação. Não houve considerações, sendo
considerado pactuado. 5. Regimento Interno CIES/BL (CIES/BL). Sra. Natália fala que houve
aprovação do Regimento na 1ª Plenária do ano corrente. Sra. Natália explica que houve sugestões
de correções da Área técnica da SES e propõe a aprovação do Regimento com as alterações
expostas. Não houve considerações, sendo considerado pactuado. III. Informes: 1. Repactuação
PPI – Rede Cegonha da SMS Iguaba Grande (SMS Iguaba Grande). Sr. Valdeci Junior fala da
necessidade de discussão regional e solicitação de repactuação de PPI referente ao atendimento à
gestante. Sr. Valdeci Junior fala que o município tem enfrentado problemas para atender a demanda,
principalmente de gestações de baixo risco, situação agravada com o fechamento parcial do
HELagos. Sr. Valdeci esclarece que a referencia de Iguaba Grande pelo Teto está em São Pedro da
Aldeia, informa que houve uma reunião com a Direção do Hospital da Missão de São Pedro, onde
foi sinalizada a necessidade de uma contrapartida financeira para o atendimento das gestantes. Sra.
Francislene fala que o município de São Pedro da Aldeia paga, com recursos próprios, em torno de
R$ 2.400,00 à Maternidade para manter o convênio. Sra. Francislene deixa claro que há a
necessidade da contrapartida pelo baixo valor de remuneração na Tabela SUS, informa que foi um
acordo fechado judicialmente. Sra. Francislene fala que o teto de Iguaba está desatualizado, que os
atendimentos já superam muito o teto 2. Remanejamento PPI Araruama (SMS Araruama) Sra.
Natália fala que se trata de solicitação de remanejamento de teto físico e financeiro referente ao
procedimento diagnóstico de ressonância magnética para SMS de Cabo Frio. Sr. Maxwel fala que
há uma dificuldade com o prestador no município e que o remanejamento equaciona o problema. 3.
Solicitação de credenciamento equipe APS (SMS Armação dos Búzios). Sra. Natália fala que se
trata de informe sobre a solicitação, recebida por oficio, de credenciamento de equipe de APS no
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município. Sra. Natália informa aos representantes do município que há a necessidade de
encaminhamento de solicitação à equipe técnica de Atenção Primária da SES. Sra. Juliana Sobral,
Apoiadora Institucional da SAPS/SGAIS/SES-RJ, pede ao município que entre em contato com o
setor para informar se o pedido já foi feito ao Ministério da Saúde de forma padronizada e se
disponibiliza no apoio técnico ao pleito. 4. Recursos Financeiros - Covid - 19 - Portaria 1857/20
(SMS Casimiro de Abreu). Sra. Natália esclarece que se trata de item solicitado pela SMS de
Casimiro de Abreu. Sra. Natália informa que a CIR-BL tem recebido mensalmente, por oficio,
informações relacionadas ao repasse dos recursos e que é um ato do Sr. Ibson, Secretário de Saúde,
visando a transparência do processo. 5. Situação da demanda locorregional e acesso a
procedimentos ambulatoriais e hospitalares especializados não Covid -19. (AR). Sra. Natalia
fala que Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, escreve no “Chat” da plataforma
virtual que a região deve discutir e identificar quais são os procedimentos mais críticos. Sra. Marcia
Costa, Articuladora do GT Regulação da CIR/BL, faz um apelo aos gestores sobre a necessidade de
implantar a Rede de Urgência e Emergência Regional, fala que a pandemia só veio ressaltar os
problemas antigos da região como a falta dos leitos de CTI, a falta de definição de algumas
referências, vaga zero e outros. Sra. Marcia enfatiza a necessidade de se criar estas referências
mínimas para os atendimentos de emergência para que os profissionais que trabalham na “ponta”,
os reguladores que trabalham nos NIR’s dos municípios, tenham alguma orientação quando surge a
demanda. Sra. Marcia fala que em alguns municípios a Regulação não tem acesso direto ao Gestor e
fica sem apoio e consequentemente, sem nenhum poder de decisão. Ela destaca que foi enviado por
e-mail aos gestores um relatório bem resumido dos principais problemas detectados e debatidos
exaustivamente no GT Regulação, onde se conclui que a falta da RUE está impactando
negativamente as regulações emergenciais dos municípios levando à falta de acesso dos munícipes a
estes serviços. 6. Taxa de ocupação dos leitos UTI COVID-19 (SEC-COVID). Sra. Natalia fala
que não há nada para ser atualizado sobre esse ponto de pauta. 7. Questionário para diagnóstico
acerca da estrutura de planejamento em saúde dos municípios do estado do Rio de Janeiro,
em face da pandemia da Covid-19. Sra. Natália fala que se trata de questionário elaborado em
parceria com o Ministério de Saúde e Cosems, com objetivo de realizar um breve diagnóstico
acerca da estrutura de planejamento em saúde dos municípios do estado do Rio de Janeiro, em face
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da pandemia da Covid-19. Sra. Natália alerta que o prazo é até o dia 31 de agosto de 2020. 8.
Situação das Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa fala que houve redução
de incidência de Dengue e Febre de Chikungunya e Zika na Baixada Litorânea em relação ao ano
de 2019. Sra. Delcinéa informa que foi suspensa a elaboração de planilha de monitoramento da
COVID-19. 9. Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea (CREG/BL). Sra.
Karin fala que tem funcionado bem em relação a cateterismo. Sra. Karin informa que tem
enfrentado problemas para atendimento de arteriografia, procedimento vascular e endovascular,
informa que o médico responsável pelos procedimentos está internado acometido de COVID-19.
Sra. Karin fala que é o único médico que o prestador dispõe para realizar os procedimentos. Sra.
Karin fala que não há como regular nesses casos por conta da referencia ser Cabo Frio. Sra. Karin
observa que procedimentos que dependem de leitos de internação continuam em situação irregular.
10. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Karin fala que o funcionamento é bom.
Informa que a espera para Radioterapia é inferior a um mês. 11. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely alerta para a importância da atualização do SOPS pelos municípios. Sra.
Suely lembra que uma das penalidades é inelegibilidade do prefeito. Sra. Suely informa que enviou
aos gestores uma pesquisa sobre recursos financeiros da Saúde, pede que a ajuda dos presentes na
pesquisa, prazo até o dia 31 de agosto de 2020. Sra. Suely fala da crítica situação das coberturas
vacinais no Estado, chama atenção para a possibilidade de perda financeira. 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, 27 de
agosto 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
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Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu

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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