Assessoria de Regionalização

ATA da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dez horas e vinte e quatro
minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual Google Meet,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a Décima 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. Celso Verge, representante da Coordenação de
Equidade, Sra. Rafaela Almeida, representante da Assessoria de Planejamento em Saúde,
Sra. Maria Giseli, representante da Coordenação RCPD Estadual, Sr. Carlos Eduardo
Honorato, Sra. Ana Lúcia e Sr. Daniel Elias, representantes da Coordenação de Atenção
Psicossocial, Sra. Claudia Lage, representante da Superintendência de Regulação, Sra.
Juliana Brito, representante da SAECA, 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. Mary Lane Cruz Madureira, representando a Secretária
de Saúde de Araruama através de ofício; Sr. Carlos Fernando, Suplente da SMS Cabo Frio;
Sr. Ibson Carvalho Dames Junior, Secretário de Saúde Casimiro de Abreu, 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; 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 seis Secretarias
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Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde (municípios: Casimiro de Abreu, 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.
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. Ana Paula Duarte, Articuladora do GT Vigilância em Saúde e representante
da Câmara Técnica de Saquarema. Sra. Natália agradece a participação de todos e dá inicio
à Reunião: I. Apresentação 1. Resultados da pesquisa sobre a estrutura do
Planejamento em Saúde com ênfase nas regiões/municípios (Assessoria de
Planejamento em Saúde/SES). Sra. Rafaela, Assessoria de Planejamento em Saúde/SES,
fala que o objetivo da apresentação é fazer um breve diagnostico da estrutura do
planejamento nos municípios para definir os ajustes necessários nos instrumentos de
planejamento, qualificando as equipes, levando em conta a Pandemia do COVID-19. Sra.
Rafaela informa que 7 municípios responderam a pesquisa, totalizando 78% dos municípios
da Baixada Litorânea e que 57% dos municípios que responderam, disseram possuir um
setor especifico de planejamento. Sra. Rafaela ressalta que a maioria dos municípios,
participantes da pesquisa, indicaram como o instrumento de planejamento de maior
dificuldade de elaboração foi o Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA).
Sra. Rafaela indica a disponibilidade da equipe técnica para auxiliar na elaboração dos
instrumentos, principalmente aos municípios com atrasos. Sra. Rafaela explanou os
principais pontos indicados pelos municípios que necessitam capacitação, inclusive em
função da Pandemia Covid-19. Sra. Rafaela fala que as perspectivas para 2021 são evento
de acolhida aos gestores municipais em fevereiro e março, oficinas regionais dirigidas aos
gestores, técnicos de planejamento e conselheiros municipais para construção do Plano
Regional Integrado e capacitação do Ciclo de Planejamento no SUS e a retomada do
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Projeto do Laboratório de Inovação para a Qualificação do Processo de Planejamento dos
Municípios do ERJ. 2. Adesão do Estado do RJ à Política Nacional de Saúde Integral
da População LGBTI (Coordenação de Equidade em Saúde de Populações
Específicas/SES). Sr. Celso, Coordenação de Equidade em Saúde de Populações
Específicas/SES, faz uma explanação da necessidade de identificação, junto às Regiões de
Saúde, das estratégias e necessidades para implementação e consolidação de ações para o
cuidado integral em saúde deste segmento como previsto pelo Plano Nacional de Saúde
Integral LGBT, com vistas à Adesão do Estado do RJ. Sr. Celso fala que, embora existam
ações voltadas a essa política, é importe a adesão formal do Rio de Janeiro. Sr. Celso
informa que a questão será levada a próxima CIB. Sr. Celso fala que a programação para o
ano de 2021 é elaborar um Plano Estadual de Cuidado e Atenção a População LGBT. 3.
Plano Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência – RCPD no estado do
Rio de Janeiro e o escalonamento dos pleitos em âmbito estadual. (COSEMS). Sra.
Maria Gisele, SAECA/SES, fala dos critérios utilizados para elaboração do plano. Sra.
Maria Gisele demonstra por critérios os itens específicos do plano como custeio, ampliação,
equipamentos, construção, veículos. Sra. Maria Gisele informa que aguarda a publicação da
deliberação CIB, mas que está tudo correndo dentro dos prazos previstos. 4. 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). Sra. Natalia informa que Prof.ª Lídia Soares pediu o adiamento da
apresentação para a plenária de dezembro por uma impossibilidade de participação na
reunião por motivo de ordem pessoal. 5. Panorama da CIR Baixada Litorânea no
período 2017 - 2020 (AR/SES) Sra. Natalia fala que esta apresentação geralmente ocorre
em dezembro, mas que atendeu ao pedido da Assessoria de Regionalização para que fosse
feitos em novembro. Sra. Natalia destaca uma rotatividade maior de gestores nos
municípios de Armação dos Búzios e Cabo Frio. Sra. Natalia ressalta a participação
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expressiva dos municípios nas Plenárias e Câmaras Técnicas ao longo dos 4 anos. Sra.
Natalia observa a dificuldade da realização de reuniões do GT Assistência Farmacêutica por
falta de quórum. Sra. Natalia fala da importância do GT Regulação que foi criado em 2019
e apresenta uma boa adesão dos técnicos dos municípios. Sra. Suely destaca como tem sido
positiva a experiência com a criação do GT Regulação, que aumentou muito a troca de
informações entre os técnicos dos municípios. Sra. Natalia fala dos principais temas
tratados na CIR como Oncologia, Cardiologia, os Planos Regionais, a Implantação do
Consórcio de Saúde, COVID-19 e outros II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9ª
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. Remanejamento PPI Araruama (SMS Araruama). Sra. Natalia
fala que já há parecer favorável da SAECA, informa que, para continuidade do andamento
do processo, é necessário pactuação em CIR. Não houve outras considerações, sendo
considerada pactuada. 3. Pactuação do calendário de 2021 (AR/SES). Sra. Natalia
apresenta a proposta do calendário de reuniões de Plenária e Câmara Técnica para o ano de
2021 da CIR. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada. 4.
Fechamento dos leitos da Clínica Ego e reorientação de AIH (Coordenação de Atenção
Psicossocial/SES) Sra. Ana Lúcia, Coordenação de Atenção Psicossocial/SES, fala que
tratasse de uma conclusão de pactuação feita em 2018. Sra. Ana Lúcia informa que o
fechamento dos leitos foi resultado de uma Ação Civil Pública. Sra. Ana Lúcia fala que o
fechamento foi feito em 4 etapas e que restam 3 leitos ativos e 29 AIHs para serem
remanejadas. Sra. Natalia informa que, em razão de não haver objeto para pactuação
regional, reconsiderará o item passando a constar como informe. 5. Atualização PAR
RAPS (GC RAPS) Sr. Carlos Eduardo, apoiador da Gerência de Saúde Mental na BL,
destaca a necessidade de envolvimento dos novos gestores no processo.

Sra. Natalia

destaca o momento do término da gestão e concorda com argumentação do apoiador
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regional, sugerindo ser mais oportuno repactuar o Plano com a presença e participação dos
novos gestores. Os gestores presentes concordam com o encaminhamento. O item foi
retirado de pauta e será solicitado ao Articulador de GC RAPS que inclua a discussão
oportunamente com os novos gestores.

III. Informes: 1. Habilitação de leitos UTI

Covid-19 na Região da Baixada Litorânea (AR). Sra. Juliana fala houve a solicitação de
habilitação de 11 leitos de UTI COVID-19 pelo município de Rio das Ostras e que o pedido
já foi encaminhado para análise do Ministério da Saúde. Sra. Juliana informa que há um
pedido do município de Saquarema de habilitação de 06 leitos UTI COVID-19 em que o
município não garante expressamente no ofício, um respirador por leito. Sra. Juliana fala
que o pedido já retornou ao município e aguarda o pronunciamento do mesmo. Sra. Juliana
informa que houve outras solicitações de Habilitação que retornaram aos solicitantes, mas
até o momento não houve resposta dos municípios sobre o cumprimento das pendencias.
Sra. Karin fala do problema que tem enfrentado para regular pacientes que precisam de
leitos, informa que há uma disparidade entre a informação do número de vagas no sistema e
o número real disponível para a Regulação Estadual e/ou vagas que foram incluídas por
constarem no Plano de Contingencia, mas que fisicamente não existem. Sra. Karin faz um
apelo para que os gestores informem, por relatório, o número de vagas que estará
disponível para a Regulação Estadual. Sra. Karin fala que há grandes dificuldades de
conseguir regular pacientes para leitos de outras regiões quando constam, no sistema, vagas
disponíveis na Baixada Litorânea. Sra. Marcia Regina informa que o Secretário de Estado
de Saúde determinou na última segunda-feira que a regulação de leitos COVID-19 é
estadual. Sra. Marcia Regina fala que a Secretaria de Estado de Saúde vai fiscalizar a
disparidade das informações de leitos com as existentes fisicamente. Sra. Natália alerta os
gestores para que releiam os próprios Planos e lembra que a quantidade de leitos não será
fiscalizada apenas pela Secretaria de Estado de Saúde, os Planos de Contingência foram
entregues a outros Órgãos de controles e podem ser questionados por eles. 2. Solicitação de
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informações referentes aos recursos regionais do SUS (AR/SES). Sra. Natália fala que
está retirando o item da pauta por não ter recebido dos municípios os extratos atualizados
para a prestação de contas. Sra. Natália pede a colaboração dos gestores em relação às
prestações de contas, principalmente por estarem em final de gestão. 3. Discussão sobre o
remanejamento

de

recursos

da

Radioterapia

no

prestador

Onkosol

(GT

Planejamento/GT Regulação). Sra. Adriana Moutinho fala da fila que se formou de
pacientes para radioterapia na região, informa que há recurso de radioterapia da região no
município de Campos dos Goytacazes e que há a intenção é estudar a viabilidade do
remanejamento do recurso para que o serviço fosse feito pelo prestador local. Sra. Adriana
Moutinho fala que entende o momento de transição, mas que é uma questão urgente que
deve ser considerada pela particularidade dos pacientes oncológicos que não podem
esperar. Sra. Karin destaca que o Recurso Regional, que se encontra no município de
Campos dos Goytacazes, não vem sendo utilizado pela impossibilidade de oferta de
transporte aos pacientes pelos municípios. Sra. Marcia Costa corrobora com a opinião de
Adriana e sugere que a sondagem junto ao prestador seja feita por Oficio pelo município de
Cabo Frio. Sra. Karin discorda da abordagem da Sra. Marcia Costa e acha que a discursão
deve se manter em âmbito regional, mesmo sendo Cabo Frio o município que transfere o
recurso ao prestador, é um Recurso da Região. 4. Apresentação de Recurso MAC (SMS
Casimiro de Abreu). 5. Apresentação de Recurso MAC (SMS Casimiro de Abreu). 6.
Apresentação de Recurso MAC (SMS Casimiro de Abreu). 7. Apresentação de
Recurso MAC (SMS Casimiro de Abreu) Sra. Natalia fala que são pautas solicitadas pelo
Município de Casimiro de Abreu sobre os recursos oriundos do bloco de custeio das ações e
dos serviços públicos de saúde, repassados fundo a fundo pela SES. Trata-se de informes
solicitados pelo gestor, de forma a dar transparência dos recursos oportunamente recebidos.
8. Situação das Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos,
Coordenadora do NDVS/BL, fala que a atualização é da 1ª à 47ª. Sra. Delcinéa fala que
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houve invasão da rede de computadores do Ministério da Saúde efetuada por hackers que
impossibilitou obter os bancos de casos notificados de Dengue e Chikungunya. Sra.
Delcinéa informa que houve um aumento de 21,1% na taxa de incidência de Zica na Região
da Baixada Litorânea. Sra. Natalia pede uma atualização da situação operacional dos
setores de Vigilância nos municípios, que a situação do COVID-19 tem se agravado e que é
um setor muito importante nessas situações. Sra. Simone reforça a informação das reuniões
e pede aos gestores que incentivem os técnicos a participarem do GT VS. Sra. Ana Paula,
Coordenadora do GT VS e representante de Saquarema, relata a dificuldade das
notificações através dos sistemas disponíveis como o e-SUS, que o município tem utilizado
um controle paralelo. 9. Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea
(CREG/BL) Sra. Karin relata o aumento da demanda para atendimentos ambulatoriais,
mas que os agendamentos ainda estão em um prazo razoável. Sra. Karin alerta que há
previsão de uma piora no atendimento de pacientes que necessitam de cirurgias cardíacas
por conta da escarces de leitos ocasionada pela nova onda do COVID-19. 10. Situação da
Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Karin fala que o único prestador especialista em
cabeça e pescoço na região comunicou o encerramento dos agendamentos para dezembro e
janeiro por conta da superação do limite da capacidade de atendimento. 11. Outros
informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely informa há ampliação da capacidade de
testagem e os municípios podem planejar seus fluxos para retirar os kits já disponíveis. Sra.
Suely pede aos gestores para que fique muito atentos a prestação de contas nesse período da
Pandemia. Sra. Suely lembra a importância da atualização do SOPS pelos municípios. 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. São Pedro da Aldeia, 27 de novembro de 2020.
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