Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas e cinco minutos
deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM, disponibilizado
pela SE-CIR/BL, a 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, Sra. Dayse Aguiar, Assessora Chefe da Assessoria de
Regionalização, Sra. Claudia Lage, representante da Regulação, 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 SECIR/BL; Das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Maxwel Sócrates, suplente da
SMS Araruama; Sr. Jorge Luiz Diniz Moura Filho, Secretário de Saúde de Arraial do Cabo;
Sr. Marcelo Amaral Carneiro, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios; Sr.
Heringer Fernandes, suplente da SMS Armação dos Búzios; Sr.

Felipe

Leônidas

Fernandez

Da

Silva, Secretário de Saúde de Cabo Frio; Sr. Valdeci Pereira da Silva Junior, Secretário de
Saúde de Iguaba Grande; Sra. Raquel Vargas, suplente da SMS de Iguaba Grande; Sra. Jane
Blanco Teixeira, Secretária de Saúde de Rio das Ostras; Sra. Maria Marcia Sampaio Fontes,
Secretária 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 oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis Secretários de Saúde (municípios:
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Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, 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, 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 e Armação dos Búzios,
Sra. Suely Osório, representante da Câmara Técnica de Cabo Frio, Sra. Kamila Viana,
representante da Câmara Técnica de Arraial do Cabo; Sra. Patrícia Paixão, representante da
Câmara Técnica de Armação dos Búzios; Sr. Jorge Costa, representante da Câmara Técnica
de Casimiro de Abreu, Sra. Soraia Barroso Ribeiro, representante da Câmara Técnica
Casimiro de Abreu; Sr. Igor Martins, representante da Rede D’or. Sra. Natália agradece a
expressiva participação dos convidados e dá inicio à Reunião. Dra. Dayse Aguiar,
Assessora de Regionalização, cumprimenta a todos e dá as boas vindas aos que estão se
integrando a gestão do SUS nesse novo ciclo. Dra. Dayse destaca a diversidade dos
integrantes, tanto na formação como na trajetória profissional e que o objetivo é o consenso
em torno de uma agenda que é a melhoria da situação de saúde da população. Dra. Dayse
Aguiar observa que todos estamos condicionados as regras da Administração Pública e que
elas sempre devem ser observadas nas ações e planejamentos. Dra. Dayse Aguiar destaca
que há uma quantidade imensa de regras constitucionais e infraconstitucionais,
principalmente as Portarias Ministeriais, voltadas para o Setor Saúde que também precisam
ser observadas. Dra. Dayse fala que o objetivo maior da CIR é a organização dos Serviços
de Saúde em Rede Regionalizada de Atenção a Saúde, Redes estas descritas na Portaria
Ministerial n° 4279/2010. Dra. Dayse menciona o encontro que teve, juntamente com o
Secretário de Estado de Saúde e equipe, no município de Armação dos Búzios onde
estiveram presentes alguns prefeitos, secretários e representantes de município da Região e
que teve a oportunidade de mencionar o Espaço da CIR-BL. Dra. Dayse se coloca a
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disposição com toda a equipe da Assessoria de Regionalização aos recém-chegados a CIRBL. Sra. Natália informa que há a presença de todos os municípios a reunião e agradece a
Dra. Dayse pela fala inicial. Dra. Dayse aproveita a oportunidade para agradece o empenho
de todos na logística da distribuição das vacinas, informa que houve alguns problemas e
pede atenção de todos pela natureza complexa da operação de distribuição do imunizante a
todos os munícipios do Estado. I. Apresentação: 1. Dados do Bem (SVS/SES). Sr. Igor
Martins, Diretor de Operações do Dados Do Bem, fala que o objetivo do projeto é mapear a
propagação do vírus no pais e que é feito com várias parcerias. Sr. Igor apresenta um novo
aplicativo que objetiva auxiliar no desafio do complexo processo de vacinação da
população no cenário da Pandemia. Sr. Igor informa que há funções para auxiliar
agendamento da vacinação, fornecimento de dados para auxiliar o gestor em todo processo
de vacinação, manter a transparência na fila e monitoramento dos efeitos adversos da
vacina. Sr. Igor faz a apresentação do aplicativo para que ele seja familiarizado com os
presentes. 2. Acolhimento Regional da Assessoria de Regionalização (Secretaria
Executiva da CIR/BL). Sra. Natália faz um panorama da CIR-BL, informa que a sede fica
no município de São Pedro da Aldeia, que a Comissão é composta por representantes dos
municípios e do Estado, tem como competência as pactuações e o planejamento regional.
Sra. Natália fala que a CIR é organizada pela Plenária, Câmara Técnica, Grupos Técnicos
(GTs) subordinados a Câmara Técnica e Secretaria Executiva. Sra. Natália fala que os
Grupos Técnicos fomentam a Câmara Técnica para a discussão das criações das pautas para
as Plenárias. Sra. Natália faz um panorama de todos os GTs. Sra. Natália apresenta o
Calendário das Reuniões e pede uma atenção aos gestores quanto ao prazo para envio de
solicitação de pautas e solicita que enviem as indicações dos municípios para a composição
da CIR. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 11ª 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. Resolução
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SES nº 2.210, de 13/01/2021(SGAIS/SES). Sra. Claudia, Subsecretaria de Gestão da
Atenção Integral à Saúde, fala que a Resolução visa regulamentar o acesso dos usuários aos
leitos terapêuticos para acometidos da Covid-19. Sra. Claudia fala que o informe reforça
que a regulação dos pacientes está sobre gestão estadual. Sra. Claudia ressalta que os
hospitais comtemplados no Plano do Covid-19 devem disponibilizar os leitos a Central de
Regulação. 2. Minuta de deliberação CIB, referente à Regulação Única dos
procedimentos de alta complexidade (SGAIS/SES). Sra. Claudia fala que a minuta
institui a Superintendência de Regulação e Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
como detentores da gestão do acesso dos usuários aos procedimentos de alta complexidade
através do Sistema de Regulação Estadual. 3. Protocolo de regulação de leito COVID e
situação de leitos (CREG/BL). Sra. Karin pede que os gestores insistam no cumprimento
do Protocolo apresentado para que seja feita a captação correta das vagas. Sra. Karin
informa que não há falta de vaga para pacientes Covid-19 no momento, os pacientes não
regulados estão na espera por falta de informação ou pendencias. 4. Cronograma e
processo de pactuação de metas e indicadores Bi e Tripartite (APS/SES). Sra. Natália
fala que na Baixada Litorânea há previsão de uma oficina no dia 04/03/2021 e que o prazo
final para a pactuação das metas e indicadores é 31/03/2021. Sra. Suely fala que os
municípios que não atingem os indicadores passam a receber menos recursos para a
Vigilância. Sra. Suely alerta aos gestores que fiquem atentos junto aos setores de Vigilância
em relação aos indicadores para não perderem recursos. 5. Situação das Arboviroses e
outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL, fala do
processo de descentralização das ações de vigilância em saúde, iniciado em 1999, quando
se criou os Núcleos Descentralizados de Vigilância da Saúde (NDVS). Sra. Delcinéa faz
uma explanação das atribuições do NDVS-BL e coloca o setor a disposição dos gestores e
técnicos municipais que necessitem de qualquer auxilio em matérias que abranjam a
Vigilância em Saúde. Sra. Delcinéa fala que a atualização das tabelas é da 1ª à 53ª semana.
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Sra. Delcinéa apresenta o Relatório de Visita Domiciliar, informa que os municípios de
Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e Rio das Ostras conseguiram ultrapassar a meta de
mínimo 80% de imóveis visitados nos 4 ciclos, os demais não alcançaram a meta. Sra.
Delcinéa informa que houve uma redução em 2020 nos casos de Dengue de 86% e 95,8%
de Febre Chikumgunya no Estado comparando a 2019. 6. Situação da Cardiologia na
Região da Baixada Litorânea (CREG/BL) Sra. Karin fala que continua a demora no
atendimento de pacientes que necessitam de cirurgias cardíacas por conta da escarces de
leitos ocasionada pela nova onda do COVID-19. Sra. Karin informa que há demanda
reprimida para Cateterismo, há uma espera de 20 a 30 dias em fila e até de dois meses para
pacientes ambulatorial. Sra. Karin acredita que a demanda por cateterismo tenha aumentado
por conta da doença do Covid-9. 07. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra.
Karin fala que todas as habilitações com o prestador estão em funcionamento. Sra. Karin
fala que há um tempo maior de espera para os procedimentos Cabeça e Pescoço por haver
apenas um profissional habilitado na especialidade.

Sra. Karin 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 em Campos dos Goytacazes, na Região
Norte. Sra. Karin fala que se formou uma fila grande e que houve sugestões nas últimas
Plenárias que fosse proposto ao prestador um investimento para aumento na capacidade de
atendimento para suprir a demanda. Sra. Karin fala que é uma discussão que precisa ser
feita junto aos gestores por envolver movimentação de Teto Financeiro. 08. Revisão da
Comissão Regional de Oncologia (CIR/BL). Sra. Natália fala que a comissão foi criada
em 2016, ano que houve perda de recurso e interrupção do serviço e está sendo proposta a
reativação para resolver a questão da demanda reprimida da Radioterapia. Sra. Natália
propõe que a Comissão de Oncologia seja composta, além dela, de Suely Osorio e Karen,
Maxwel, Adriana Moutinho e Maria Helena sejam integrantes como representantes da
Câmara Técnica. Sra. Natália propõe a integração de Dr. Marcelo e Dr. Filipe do município
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

de Cabo Frio por ser o município sede do prestador. Não houve outras considerações, sendo
considerada aceita a proposta. 09. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala
que há muitos municípios com Instrumentos de Gestão atrasados. Sra. Suely informa que
haverá cobrança do TCE e TCU. Sra. Suely fala que o sistema SIOPS está operante e que o
prazo para alimentar as informações do 6ª bimestre termina 30/01/2021. Sra. Suely fala que
termina no fim de março o prazo da inserir no DIGISUS o Relatório Anual de Gestão. 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, 28 de janeiro de 2021.

Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR

Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL

Jorge Luiz Diniz Moura Filho
Secretário de Saúde de Arraial do Cabo

Marcelo Amaral Carneiro
Secretário de Saúde de Armação dos Búzios

Felipe Fernandez Da Silva
Secretário de Saúde de Cabo Frio
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Valdeci Pereira da Silva Junior
Secretário de Saúde de Iguaba Grande

Jane Blanco Teixeira
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras

Maria Marcia Sampaio Fontes
Secretária de Saúde da SMS de São Pedro da Aldeia
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