Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e três
minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual Google Meet,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a Nona 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. Luciana Velasque, representante da Secretaria
Extraordinária do COVID 19, Sra. Ana Cristina Oliveira e Silva, representante Área
Técnica da Tuberculose, 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); Cabo, Sr. Carlos Fernando, Suplente da SMS Cabo Frio; Sr.
Ibson Carvalho Dames Junior, Secretário de Saúde de Casimiro de Abreu, Sr. Valdeci
Pereira da Silva Júnior, Secretário de Saúde de Iguaba Grande; Sra. Raquel Vargas,
Suplente da SMS Iguaba Grande, Sra. Jane Blanco Teixeira, Secretária de Saúde de Rio das
Ostras; 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 cinco Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de
Saúde (municípios: Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e Rio das Ostras). A Plenária contou
com a presença da Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL; Sra. Karin Neto,
Coordenadora da CREG/BL; Sra. Adriana Moutinho, Articuladora do GT Planejamento da
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CIR/BL e representante da Câmara Técnica do município de Rio das Ostras, Sra. Suely
Osório, representante da Câmara Técnica de Cabo Frio, Sra. Marcia Costa, Articuladora do
GT Regulação da CIR/BL, Sra. Ana Paula Duarte, Articuladora do GT Vigilância em Saúde
e Representante de Saquarema na Câmara Técnica da CIR/BL.

Sra. Márcia Regina

agradece a participação de todos e dá inicio à Reunião: I. Apresentação 1. Ampliação de
testagem RT-PCR no Estado do Rio de Janeiro (SE COVID 19). Sra. Luciana Velasque,
representante da Secretaria Extraordinária de Acompanhamento das Ações Governamentais
Integradas da COVID-19 do Estado do Rio de Janeiro, agradece a oportunidade e fala que o
objetivo é informar o plano de ampliação de testagem no Estado do Rio de Janeiro. Sra.
Luciana fala que fará uma analise de como está ocorrendo a testagem especificamente na
região da Baixada Litorânea. Sra. Luciana ressalta que o plano vem sendo elaborado em
conjunto com o COSEMS e a Fio Cruz. Sra. Luciana fala que o Estado do Rio de Janeiro
não possui mais dificuldade de insumos ou processamento para os testes, informa que a Fio
Cruz possui uma capacidade de processamento de 15.000 testes diários. Sra. Luciana
esclarece que é preciso mudar a indicação da testagem, fala que a testagem deve ser
indicada para toda Síndrome Gripal e a indicação deve ser extensiva a contactantes. Sra.
Luciana pede a colaboração dos gestores para informações que ajudem a um diagnóstico da
situação da testagem da região. Sra. Luciana informa que há distribuição de alguns
equipamentos, como impressoras zebras para auxiliar na logística da testagem. Sra. Luciana
fala que há elaboração de estratégias para que o diagnóstico chegue o mais rápido possível
ao usuário, que é um fator importante para a contenção da Pandemia. Sra. Luciana informa
que está em elaboração uma cartilha para os profissionais e uma para os usuários que visa
esclarecer os protocolos a serem seguidos na testagem. Sra. Luciana alerta que, com a
ampliação, há uma previsão de aumento do número de casos de infecções por COVID-19 e
que isso não significará uma piora da situação da Pandemia na região e sim a melhora da
testagem. Sra. Luciana informa que a média de testagem nacional é de 30 testes para cada
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1000 habitantes, e que a meta é alcançar essa média ou supera-la, atualmente a Região da
Baixada Litorânea possui uma média de 17 testes para cada 1000 habitantes. II.
Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2020. Sra. Márcia
Regina pergunta se há alguma consideração a ser feita e propõe a aprovação. Não houve
outras considerações, sendo considerada pactuada. 2. Prestação Contas 2º Quadrimestre
2020 NDVS/BL (SMS São Pedro da Aldeia e NDVS/BL). Sra. Natalia fala da prestação
de contas referente ao 2º quadrimestre de 2020, que foi apresentado pela SMS de São Pedro
da Aldeia e avaliado pelo NDVS/BL, informa que é o valor referente o pagamento de
aluguel das salas utilizadas pelo NDVS/BL e CIR/BL. Não houve outras considerações,
sendo considerada pactuada. 3. Proposta de construção de Grupo de Trabalho Regional
de Oftalmologia (SAECA/SES). Sra. Natalia fala que o Grupo foi uma sugestão da
SAECA e que foi sugerido, na Câmara Técnica, que o GT fosse composto pelos membros
do GT Planejamento e Regulação. Não houve outras considerações, sendo considerada
pactuada. 4. Treinamento de Multiplicadores na Técnica de PPD/TB (SVS/SES). Sra.
Ana Cristina, da Área Técnica de Tuberculose SES, fala que da necessidade de
identificação de profissionais enfermeiros dos municípios, que sejam referencias técnicas
na região, para treinamento da prova tuberculínica. Sra. Ana Cristina informa que a Região
da Baixada Litorânea notifica uma média de 400 casos da Tuberculose anualmente. Sra.
Ana Cristina fala que a oferta do exame é importante nos municípios e que o racionamento,
que ocorreu no período mais crítico da Pandemia do COVID-19, já se encerrou e a situação
está normalizada. Sra. Ana Cristina fala que o treinamento tem um total de 40 horas, que os
enfermeiros indicado serão multiplicadores para 3 municípios e faz um apelo aos gestores
facilitem o processo, liberando o profissional, através de Oficio, para o treinamento e que,
se possível, fornecer o transporte para esse profissional possa multiplicar as técnicas
aprendidas no treinamento. Sra. Natalia fala que será encaminhada a Deliberação com a
indicação dos profissionais para a área técnica da SES. Não houve outras considerações,
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sendo considerada pactuada. III. Informes: 1. Agenda de reuniões para discussão da
Portaria 2405/2020 referente a populações em situação de vulnerabilidade
(Coordenação de Equidade/SES). Sra. Natália fala que se trata de incentivo financeiro
federal de custeio, em caráter excepcional, parcela única, aos municípios para
fortalecimento das equipes e serviços da Atenção Primária à Saúde no cuidado às
populações específicas, no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19. Sra. Natália fala que a estratégia é promover
reuniões para dialogar a melhor forma de aplicação destes recursos e trocar de informações
sobre as populações em situação de vulnerabilidade. Informa que a reunião está agendada
para dia 10 de novembro e que o convite será envia por e-mail pela área técnica da SES. 2.
Remanejamento de PPI (SMS Cabo Frio). Sra. Marcia Regina fala que trata- se de
solicitação do município de Cabo Frio de Remanejamento de PPI. Sra. Natalia informa que
está com toda documentação e que dará prosseguimento ao pleito. 3. Situação das
Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDVS/BL, fala que a atualização é da 1ª à 43ª semana e que os dados populacionais foram
atualizados com estimativa até julho de 2020 do IBGE. Sra. Delcinéa fala que houve
redução de incidência de Dengue e Febre de Chikungunya e Zika na região. Sra. Delcinéa
informa que há atualização da Rede de Soroterapia, onde os municípios de Araruama e
Casimiro de Abreu passam a serem Polos de Soroterapia para acidentes por animais
peçonhentos. 4. Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea (CREG/BL).
Sra. Karin fala que a situação das Arteriografias já foi estabilizada com a volta do
profissional restabelecido da COVID-19. Sra. Karin fala que, com o retorno dos
ambulatórios, houve um aumento na demanda do Cateterismo Ambulatorial, já não há
vagas para o mês de novembro de 2020, há 36 pacientes em fila e foram pedidas vagas
extras ao prestador para que a fila seja superada até o fim do mês. Sra. Karin informa que
Cateterismo que necessita de internação está com uma espera de 15 dias e que, apesar do
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aumento no tempo de espera, é um tempo bom em relação ao observado em outras regiões,
também há pedido de mais vagas para diminuir o tempo de espera. 5. Situação da
Oncologia Regional (CIR/BL).

Sra. Karin fala que a situação das consultas está

normalizada. Sra. Karin informa que as vagas ofertadas pelo prestador para Radioterapia
não é suficiente para atender a demanda da região, a espera chega há 60 dias. 6. Outros
informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely informa que tem repassado as Resoluções e
Portarias mais importantes para as gestões municipais. Sra. Suely pede aos gestores para
que fique mais atenta a prestação de contas nesse período da Pandemia. Sra. Suely lembra a
importância da atualização do SIOPS pelos municípios. Sra. Suely ressalta que uma das
penalidades é inelegibilidade do prefeito. Sra. Márcia Regina fala das mudanças da
Secretaria de Estado de Saúde, informa que há ações do novo Secretário da pasta que visa
economizar recursos não racionalizados na Pandemia, como investimentos grandes em
hospitais de campanha que consomem uma grande soma de recursos sem beneficiar a
população consideravelmente. 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 outubro 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

Sr. Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário 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

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 6 de 6

