Assessoria de Regionalização

ATA da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas e vinte minutos deuse início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM, disponibilizado pela
SE-CIR/BL, a Décima Primeira 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, Sr. André Ramos, representante da Secretaria Extraordinária do
COVID 19, Sra. Michele Nadai, representante da Secretaria Extraordinária do COVID 19,
Sr. Mario Sergio, Superintendente da SVS, Sr. Rodrigo Lages, Subsecretário da SGAIS,
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,
suplente da SMS Araruama; Sra. Raquel Vargas, suplente da SMS de Iguaba Grande; Sra.
Jane Blanco Teixeira, Secretária 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 cinco Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde
(municípios: Araruama, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a
presença da Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL; Sra. Karin Neto,
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Coordenadora da CREG/BL; Sra. Ana Paula Duarte, Articuladora do GT Vigilância em
Saúde da CIR/BL e Representante da Câmara Técnica da SMS Saquarema; Sra. Adriana
Moutinho, Articuladora do GT Planejamento da 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. Rosemary
Calazans, Articuladora do GC RAPS da CIR/BL; Prof.ª Lídia Soares, representante da
UFF/PURO e Integrante da CIES/BL. Sra. Natália agradece a participação de todos e dá
inicio à Reunião: I. Apresentação: 1. Planilha de leitos pactuada na CIB e resolução
SES nº 2192 de 03 de dezembro de 2020 para financiamento UTI Covid-19
(Subsecretaria

Enfrentamento

COVID

19).

Sr. André

Ramos,

Subsecretaria

Enfrentamento COVID 19/SES, fala que o objetivo da apresentação é ratificar as
informações pactuadas na CIB sobre a disponibilidade de leitos para o enfrentamento da
Pandemia. Sr. André acha importante manter essas informações o mais próximo da real
possível, acredita que os dados tem demostrado que a segunda onda da Pandemia já tenha
começado. Sr. André fala que houve uma redução nos leitos disponibilizados na Região
para o Covid-19 ao longo do ano e acha importante que essa redução seja repensada por
conta do agravamento da Pandemia. Sr. André esclarece algumas dúvidas de municípios em
relação à habilitação de leitos. Sra. Michele, Subsecretaria Enfrentamento COVID 19/SES,
agradece os municípios que tem contribuído com o preenchimento dos formulários sobre os
leitos. 2. Relatório do Curso Educação Permanente para ACS’s e ACE’s sobre
estratégias de enfrentamento da COVID-19 nos territórios da Baixada Litorânea, pela
UFF/Rio das Ostras (CIES/BL). Prof.ª Lídia Soares, UFF/Rio das Ostras, faz uma
explanação sobre o curso, informa que participa da CIES e que foi nas reuniões do Grupo
que surgiu a ideia da Capacitação. Prof.ª Lídia percebe que, com o advento da Pandemia do
COVID-19, houve uma atenção menor para capacitação a esses agentes e que era
necessária uma ação. Prof.ª Lídia fala que esses profissionais tem a importante função de
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monitorar os mais vulneráveis e casos suspeitos. Prof.ª Lídia descreve a composição dos
grupos que participaram do curso e informa que houve participações de enfermeiros de
alguns municípios. Prof.ª Lídia fala que houve 273 inscrições e que 205 participaram da
capacitação. Prof.ª Lídia considera que houve uma boa avaliação do curso pelos
participantes e que pensa em replicar o Projeto para o ano de 2021 para que seja dada
oportunidade aqueles que não tiveram a chance de participar da Capacitação. II.
Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2020. Sra.
Natalia pergunta se há alguma consideração a ser feita e propõe a aprovação. Não houve
outras considerações, sendo considerada pactuada. III. Informes: 1. Situação COVID-19.
Sr. Mário Sérgio Ribeiro, Superintendente de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da
SES, fala da situação da vacina informa que há quatro laboratórios produtores da vacina no
Brasil já em fase de teste, fala que o que há uma maior probabilidade de aprovação da
vacina da AstraZeneca da Universidade de Oxford com a parceria da Fiocruz, seria
importado 100 milhões de doses no primeiro semestre e no segundo semestre a Fiocruz já
estaria produzindo a vacina. Sr. Mário Sérgio fala que, em uma perspectiva otimista, a
vacinação começaria em Janeiro de 2021, em uma visão mais realista, ela começaria em
março de 2021. Sr. Mário Sérgio fala que há possibilidades de utilização de outras vacinas,
mas que a que se apresenta mais promissora seria a da AstraZeneca. Sr. Mário Sérgio fala
das fases de vacinação por grupos prioritários: o primeiro grupo seria entorno de 1 milhão
de pessoas, abrangendo os Profissionais de Saúde e Idosos a partir de 75 anos, indígenas e
população em LPI; Segundo grupo seria composto por idosos acima de 60 anos; Terceiro
grupo pessoas com comorbidades; Quarto grupo abrangeria os profissionais da educação,
segurança e do Sistema Prisional e pessoas privadas de liberdades. Sr. Mário Sérgio fala
que para esses grupos abrangem cerca de 3 milhões e 600 mil pessoas e que seria
necessário 7 milhões e 200 mil doses da vacina. Sr. Mário Sérgio acredita serem
precipitadas as aquisições paralelas ao Programa Nacional de Imunização por munícios,
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aconselha os Técnicos a terem uma posição coerente com as diretrizes do SUS. Sr. Mário
Sérgio fala que essas ações individuais enfraquecem o SUS e não resolveria o problema da
Pandemia. Rodrigo Lages, Subsecretário de Gestão da Atenção Integral à Saúde, faz um
apelo para que os gestores no sentido que apoiem o Processo Unificado de Regulação de
leitos proposto pelo Secretário de Estado de Saúde. 2. Processo de transição municipal
2020 (AR/SES). Sra. Natália reforça o pedido que tem feito aos secretários que estão
deixando a gestão para que eles insiram a CIR no processo de transição, principalmente em
função da necessidade de ações continuadas de combate à Pandemia. 3. Informações
referentes aos recursos regionais do SUS (AR/SES). Sra. Natália fala que era uma pauta
que estava na Plenária anterior, mas que não havia recebido os extratos dos recursos em
tempo hábil para apresentar na reunião. Sra. Natália faz uma demonstração unificada dos
saldos de cada Recurso Regional que estão em cada município executor. 4. Protocolo de
regulação de leito COVID e situação de leitos (CREG/BL). Sra. Karin fala que foi
enviado o protocolo de regulação de leito COVID-19 a todos os municípios. Sra. Karin
pede para que os gestores cobrem dos técnicos a questão da informação para regulação dos
pacientes, alerta que em tempos de escassez de leitos, informação integral é muito
importante na procura de vaga. 5. Pontos Focais para RT-PCR (SAP/SES) Sra. Natália
apresenta as indicações dos pontos focais para RT-PCR de cada município e pede a
atualização dos indicados, considerando a ausência do retorno de informações de alguns
municípios. Sra. Natália informa que apenas Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras e
Saquarema tem acompanhado as discussões. 6. Situação das Arboviroses e outros
informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL, fala que a
atualização é da 1ª à 50ª. Sra. Delcinéa informa que houve um aumento na taxa de
incidência de Zica em alguns municípios. Sra. Delcineia expõe a programação de
distribuição de imunobiológicos referente ao mês de dezembro. Sra. Ana Paula, Vigilância
Sanitária do Município de Saquarema, informa que, apesar de constar na tabela apresentada
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a liberação dos imunobiológicos para Saquarema em 11 de dezembro de 2020, a
informação obtida no CGA é que ainda não há disponibilidade para o município. Sra.
Natália sugere a verificação por parte do NDVS diretamente com os responsáveis. 7.
Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea (CREG/BL) Sra. Natália fala
que fará o relato passado pela Sra. Karin que precisou deixar a reunião por conta de uma
demanda da Central de Regulação. Sra. Natália informa que a situação não foi alterada, que
há uma demora no atendimento de pacientes que necessitam de cirurgias cardíacas por
conta da escarces de leitos ocasionada pela nova onda do COVID-19. 08. Situação da
Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Natália fala que o único prestador especialista em
cabeça e pescoço na região continua com agendamentos fechados para dezembro e janeiro
por conta da superação do limite da capacidade de atendimento. Sra. Natália fala que o
prestador não supre a demanda da região em relação à Radioterapia e os municípios
enfrentam problemas logísticos para que seus pacientes sejam atendidos na Região Norte.
Sra. Marcia Costa, Articuladora do GT Regulação, reforça que tentou um movimento junto
a Comissão de Oncologia para resolver o problema da radioterapia, sugere que seja posto
em pauta assim que as novas gestões tenham assumido em janeiro de 2021.

11. Outros

informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely informa há um problema no sistema SIOPS e
pede quem esteja participando dos grupos de transição que informe aos novos gestores. Sra.
Suely fala do Acórdão 3225/2020, que permite que os municípios utilizem os recursos
recebidos para o combate à pandemia da covid-19 sejam usados como créditos
extraordinários no ano de 2021. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos às doze horas e vinte e
dois minutos e lavrei e assinei a presente Ata. Cabo Frio, 15 de dezembro de 2020.
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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

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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