Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze
minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a Terceira 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. Claudia Lunardi, representante da SAECA, Sra.
Sara Gonçalves, representante da SUPEP/SUBEDUC, Sr. Leonardo, representante da
SGAIS, Sr. Eduardo Lenine, representante da CURGE, Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, Sr. Anderson Ferreira Pereira, Agente Administrativo de Saúde da SE-CIR/BL;
Das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Maxwel Sócrates, suplente da SMS
Araruama; Sr. Marcelo Amaral Carneiro, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios; Sr.
Leônidas Heringer Fernandes, suplente da SMS Armação dos Búzios; Sr. Jorge Luiz Diniz
Moura Filho, Secretário de Saúde de Arraial do Cabo; Sr. Felipe

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; Sr. Eduardo de
Souza Faria, suplente da SMS de Rio das Ostras; Sra. Maria Marcia Sampaio Fontes,
Secretária de Saúde da SMS de São Pedro da Aldeia; Sr. João Alberto Teixeira de Oliveira,
Secretário de Saúde Saquarema, Sra. Ana Paula Duarte, 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.
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A Plenária contou com a presença de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis
Secretários de Saúde (municípios: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba
Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema). 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; Sr. Maxwel Sócrates, Articulador do
GT RUE, 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; Sr. Jorge Costa, representante da
Câmara Técnica de Casimiro de Abreu, Sra. Cristiane Falque, Coordenadora do
CEREST/BL. Sra. Natália agradece a participação dos convidados e dá inicio à Reunião. I.
Apresentação: 1. Construção do Plano de Ação Regional da Urgência e Emergência
(CURGE/SES). Sr. Eduardo Lenini, representante da Coordenação Estadual da Urgência e
Emergência, fala da necessidade da construção do Plano de Urgência e Emergência. Sr.
Eduardo informa que há risco aos gestores por movimentos da Defensoria, Ministério
Público e ações ajuizadas que cobram a construção do plano. Sr. Eduardo dá um panorama
do que é a Rede de Urgência e Emergência, seus componentes clássicos e as principais
deficiências da Região. Sr. Eduardo apresenta os ganhos de recursos que outras regiões
tiveram ao implantar alguns componentes da RUE. Sra. Natália faz um apelo aos gestores
para que sensibilize os técnicos indicados para que participem do Grupo que discute o
plano, há um esforço por parte do Coordenador Maxwel, mas faltam dados que devem ser
fornecidos pelos municípios. Dr. Marcelo Amaral, Secretário do município de Armação dos
Búzios, fala que há uma necessidade de uma integração maior dos municípios e que o
Consorcio seria uma ferramenta muito importante para resolver questões como essa. 2.
Plano de Ação 2021 CEREST (CEREST/BL). Sra. Cristiane Falque, Coordenadora do
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CEREST/BL, pede uma atenção maior para os programas, informa que apenas Búzios não
indicou representante para o CEREST e se coloca a disposição dos gestores. Sra. Fabiana,
técnica do CEREST, faz uma explanação das 21 ações do Plano de Ação 2021 com suas
estratégias, parcerias, cronogramas e metas. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 2ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2021. Sra. Natalia informa que o arquivo não foi enviado
no e-mail do convite da reunião e, por não haver tempo hábil para os participantes
apreciarem a minuta da ata, pede que o ponto seja retirado da pauta. 2. Execução das ações
de educação regionais e o curso de gestão de projetos (Superintendência de Educação
em Saúde/SES). Sra. Sara, Representante da Superintendência de Educação em Saúde, fala
da importância da Educação Permanente na Saúde, principalmente em tempo de Pandemia.
Sra. Sara fala que há recursos alocados na região para as Ações de Educação Permanente e
pede a ajuda dos Gestores, que estruture o setor municipal de Educação Permanente em
Saúde, para que o Plano de Ação seja executado. Sra. Sara fala da proposta do Curso de
Gestão de Projetos em EPS, que será concedido a 3 profissionais da Região. Sr. Anderson
Pereira, Administrativo da Secretaria Executiva da CIR, apresenta as indicações para o
curso e são pactuadas as indicadas: Janete Rangel – SMS Araruama, Aline Ramos – SMS
Iguaba Grande e Daniele Marinho – SMS Rio das Ostras. 3. Metas Indicadores de
pactuação tripartite e bipartite 2021. Sra. Natalia fala que a Secretaria Executiva aguarda
os indicadores apenas Casimiro de Abreu e Saquarema. Sra. Natalia reforça que o prazo se
encerra no dia 31/03/2021 e que deve ser apreciado pelo Conselho de Saúde. 3. Pactuação
do Calendário de 2021 da CIR/BL (AR/SES). Sra. Natália apresenta o calendário
proposto para o ano de 2021 e propõe a aprovação. Não houve outras considerações, sendo
considerado pactuado. III. Informes: 1. Leitos destinados a SRAG/COVID-19(SGAIS).
Sr. Leonardo, representante da Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde, faz um
apelo para que os municípios mantenham atualizados diariamente as taxas de ocupação de
leitos. Sr. Leonardo fala que foi observada uma irregularidade no envio das informações,
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que é uma questão que está prevista em Deliberação CIB do ano de 2020 e que foi
reforçada pela Deliberação 16324 de fevereiro de 2021. Sr. Leonardo fala que os leitos
pactuados no Plano de Contingencia não estão disponíveis para a Regulação do Estado,
pede uma atenção dos gestores a esse fato. Sr. Leonardo fala do Chamamento Nº 04 no qual
a Secretaria espera ampliar a oferta em 300 leitos, sendo 200 em enfermaria e 100 leitos de
UTI, por meio de prestadores interessados, pede aos gestores que tente contado com
possíveis prestadores para que essa oferta seja concretizada. Sr. Leonardo fala do oficio
divulgado pela CIR sobre a possibilidade de doação de equipamentos para ampliar o
número de leitos, lembra que o leito disponibilizado para a Central de Regulação do Estado
é passível de financiamento pela SES. Sra. Maria Márcia indaga que os valores seriam
desinteressantes para os Prestadores e se houve algum ajuste para tornar o Chamamento
possível. Sr. Leonardo informa que a diária proposta para leito de UTI era de R$ 3.000,00 e
R$ 500,00 para leito de enfermaria, que considera um valor bem razoável. Dr. Marcelo
Amaral fala que a região é deficitária em serviços de saúde privados, o que torna a ação
com pouca possibilidade de resolutividade na Baixada Litorânea. Dr. Marcelo fala que uma
proposta de abertura de leitos no Hospital Estadual Roberto Chabo seria uma opção mais
plausível. Sr. Leonardo fala que o pleito do Dr. Marcelo será apreciado pela Subsecretaria.
2. Cirurgias Eletivas (SAECA). Sra. Claudia Lunardi, Superintendente de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação, fala da proposta que prevê um complemento de
recursos para cirurgias eletivas, informa que o recurso chega à medida que as cirurgias vão
sendo feitas. 3. Calendário de treinamento (SAECA). Sra. Claudia fala que a proposta da
SES é fazer um treinamento virtual para o setor de faturamento dos municípios para que
não haja risco de perda do recurso. Sra. Claudia fala que o treinamento será organizado por
demanda e pede que os municípios que tem interesse na proposta de realizar as cirurgias
eletivas, que se manifestem para que seja programado o treinamento.

4. Ofícios SMS

Casimiro de Abreu (SMS Casimiro de Abreu). Sra. Natalia fala que se trata de informe
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solicitado pelo gestor do município de Casimiro de Abreu, de forma a dar transparência na
utilização dos recursos oportunamente recebidos. Sra. Natalia informa que não há a
necessidade, mas o gestor pede que seja incluído na pauta da reunião. 5. Situação das
Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDVS/BL, fala que não houve grandes alterações, informa que o município de Arraial do
Cabo é o menos atualizado. Sra. Delcinéa informa que houve uma redução nos casos de
Dengue, Febre Chikumgunya, ZIKA no Estado comparando ao mesmo período de 2020,
mas que os casos continuam sendo notificados na Região. Sra. Delcinéa apresenta o Painel
COVID-19 onde a grande parte da Região está classificada como risco moderado,
Araruama, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia estão classificados como risco alto, são
31.472 casos confirmados da doença e 1.137 óbitos na Região da Baixada Litorânea. 6.
Situação da Cardiologia na Região da Baixada Litorânea (CREG/BL) Sra. Karin pede
para dar um panorama da situação dos leitos em relação ao COVID-19, informa que são
116 pacientes em fila, desses, 85 esperam por leitos de UTI, 31 pacientes aguardam leitos
de enfermaria. Sra. Karin fala que o grande problema é que a região não tem leitos e que as
outras regiões que já socorreram a Baixada Litorânea estão quase com 100% de seus leitos
ocupados. Sra. Karin fala que uma ideia seria tornar o Hospital Estadual de Roberto Chabo
referencia para COVID-19 na Região, fala que é a unidade com mais estrutura para esse
fim na Baixada Litorânea. Sra. Natalia fala que há essa intenção manifestada por vários
gestores, inclusive pelo Secretário de Estado de Saúde e que há uma articulação nesse
sentido. Sra. Suely propõe que seja pactuada uma Deliberação sobre essa intenção para que
fique oficializada a vontade da região. Não houve outras considerações, sendo considerado
pactuado. Sra. Karin fala sobre a cardiologia, informa que continua com demanda
reprimida, informa que há 7 pacientes em fila para Cateterismo e a expectativa da vaga é de
30 a 35 dias. Sra. Karin observa que a cada mês essa espera tem crescido em 5 dias e que
esse aumento pode estar sendo influenciado por ocorrências de sequelas do COVID-19.
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Sra. Karin fala que a situação as cirurgias cardíacas, que necessitam de leitos de UTI para
retaguarda, já era critica, com espera de 4 a 5 meses e que agora, com o colapso pelo
COVID-19 eminente, se tornará mais difícil. 7. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL). Sra. Karin fala que todas as habilitações com o prestador estão sendo atendidas
dentro do esperado. Sra. Karin fala que o prestador liberou 50 vagas no mês para
radioterapia, o que melhorou muito o cenário nesse procedimento, informa que não há
pacientes a mais de um mês em fila. Sra. Karin fala que há demanda reprimida em cirurgias
oncológicas, provavelmente por consequências de falta de oferta de leitos de UTI. Sra.
Karin fala que quase todos os esforços da Regulação estão voltados para a busca dos leitos
de UTI. 8. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely alerta que termina no dia
30/03/2021 o prazo para inserção do Relatório Anual de Gestão no DIGISUS, lembra que o
Relatório deve ser apresentado e aprovado no Conselho de Saúde. Sra. Suely informa que
Rodrigo Oliveira, Presidente do COSEMS, fez uma carta de apoio as medidas restritivas
que os municípios venham a tomar. 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, 24 de março de 2021.
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