Assessoria de Regionalização

ATA da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 Sexta 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. 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): Sr. Leônidas Heringer Fernandes, Suplente da SMS Armação
dos Búzios; Sr. Felipe Simas, Suplente da SMS de Arraial do Cabo; Sr.

Felipe Fernandez

Da Silva, Secretário de Saúde de Cabo Frio; Sra. Barbara Leite Chaves Salles, Suplente da
SMS 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; 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. A Plenária contou com a presença de sete Secretarias
Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios: 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
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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. Patrícia Paixão, representante da
Câmara Técnica de Armação dos Búzios; Sra. Bianca Rocha Frederico, Articuladora dos
GC RCPD e Rede Cegonha da CIR/BL e Técnica do município de Araruama. Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, agradece a colaboração de todos,
em especial a equipe da Secretaria Executiva, pelo auxilio na continuidade dos trabalhos,
agradece participação dos convidados e dá inicio à reunião. I. Pactuação: 1. Aprovação da
Ata da 5ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2021. Sra. Natália, pergunta se há alguma
consideração a ser feita e propõe a aprovação da ata. Não houve outras considerações,
sendo considerada pactuada. 2. Aprovação da Equipe Multidisciplinar de Atenção
Especializada em Saúde Mental (SMS Armação de Búzios). Sra. Natália propõe a
aprovação assim como foram aprovadas as propostas dos demais municípios da região
apresentadas nas duas reuniões anteriores. Não houve outras considerações, sendo
considerada pactuada. 3. Aprovação de qualificação do CAPS I para CAPS II da SMS
Saquarema (SMS Saquarema). Sra. Natália fala que é uma proposta de requalificação do
CAPS I para CAPS II do município de Saquarema. Sra. Natalia propõe a aprovação da
proposta. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada. 4. Aprovação à
distribuição de vagas para Capacitação em Estimulação Precoce. (CIES/BL). Sra.
Natália fala que é há o número de 15 vagas para o Curso à distância de Capacitação em
Estimulação Precoce para Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas e Fonoaudiólogos em
parceria com Laboratório Telessaúde, que ocorrerá em agosto e setembro. Sra. Natália fala
que a proposta de distribuição é: 02 vagas para Araruama, 01 vaga para Armação dos
Búzios, 01 vaga para Arraial do Cabo, 03 vagas para Cabo Frio, 01 vaga para Casimiro de
Abreu, 01 vaga para Iguaba Grande, 02 vagas para Rio das Ostras, 02 vagas para São Pedro
da Aldeia e 02 vagas para Saquarema. Sr. Leônidas Heringer Fernandes, suplente da SMS
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Armação dos Búzios, fala que acredita ser uma proposta coerente com o tamanho e a
população de cada cidade. Sra. Natalia propõe a aprovação da proposta. Sra. Simone
Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, informa que houve questionamento
quanto à clareza do critério para a distribuição as vagas por parte da Sra. Adriana
Moutinho, representante da Câmara Técnica de Armação dos Búzios e Rio das Ostras. Sra.
Natália esclarece que houve uma proposta com critério populacional e outra por número de
profissionais. Sra. Adriana fala que não havia ficado claro para ela que o Grupo da Câmara
Técnica ou a CIES/BL haviam optado por um dos critérios e que seria melhor expor aos
Gestores para que eles optassem por um dos critérios. Os Gestores presentes optaram pelo
critério populacional. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada a
proposta originalmente mencionada, com o critério populacional.

III. Informes: 1.

Projeto 10 passos Rede (GC Rede Cegonha e CIES/BL). Sra. Bianca Rocha Frederico,
Articuladora do GC Rede Cegonha, fala das adequações do Projeto para que ele possa
ocorrer virtualmente durante o período pandêmico. Sra. Bianca fala que tem tido ajuda da
CIES/BL. Sra. Bianca fala que não usará os recursos da CIES/BL por ter se tornado um
evento com custo menor. Sra. Bianca fala que os temas foram mantidos e algumas questões
foram acrescentadas, como a gestação em tempo de Pandemia, vacinas e outros. Sra.
Bianca fala que tem a intenção de manter a realização do projeto para 02 de agosto de 2021,
fala que há a necessidade de amenizar os problemas vivenciados e agravados com a
Pandemia do COVID-19. Sra. Bianca fala que vai levar a proposta para o próximo GT e
que precisa fechar algumas questões com palestrantes até lá. Sra. Bianca fala que é um
projeto que visa qualificar todo o atendimento materno infantil. 2. Situação do PAR Rede
Cegonha (GC Rede Cegonha). Sra. Bianca fala que Apresenta o Parecer de Mérito
recebido do Ministério da Saúde sobre o PAR da Região da Baixada Litorânea. Sra. Bianca
informa que 94,4% da população dependem do SUS para os partos. Sra. Bianca fala que a
Região está muito aquém dos números de leitos que o parecer estima necessário para a
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Região. Sra. Bianca informa que há como pleitear recursos do Ministério da Saúde para
Centro de Parto Normal e recursos Estaduais quando a quantidade de partos for acima de
480 anuais. Sra. Bianca alerta para a elevada taxa de Cesária apontada no parecer que pode
influenciar minorar o valor do Cofinanciamento Estadual. Sra. Bianca fala que o Parecer
aponta deficiência de 87 leitos de Baixo Risco, 25 leitos de Alto Risco, 7 Leitos UTI Adulto
e 19 UTI Neonatal. Sra. Bianca expõe a situação vulnerável em que se encontra a gestante
infectada com o COVID-19, fala da falta de uma estratégia de regulação e atendimento em
tempo oportuno, o que tem elevado o número de óbitos de gestantes pela doença. Sra. Karin
se compromete a ajudar a discutir o assunto junto a SES. Sra. Barbara, SMS Cabo Frio, fala
da proposta de reestruturação da Rede Cegonha em Cabo Frio que vem sendo formulada
em reuniões com o Ministério Público e a participação da SES. Sra. Barbara fala que a
reestruturação tem como principais objetivos a reorganização do acesso e ampliação da
oferta de leitos. Sra. Barbara dá um panorama das ações necessárias para a reestruturação.
Sra. Barbara relata as ações já realizadas após o inicio das reuniões. Apresenta uma Matriz
SWOT para demostrar as dificuldades e facilidades na realização do projeto.

3. Ofício

SEMSGAB Nº372. (SMS Casimiro de Abreu) Sra. Natalia fala que se trata de informe
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. 4. Situação das
Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDVS/BL, fala que há 269 casos notificados e 111 casos confirmados de Dengue; 65 casos
notificados e 12 casos confirmados de Chikungunya; 11 casos notificados e 1 caso
confirmado de Zika na Região. Sra. Delcinéa informa que houve uma redução nos casos de
Dengue, Febre Chikumgunya, ZIKA no Estado comparando ao mesmo período de 2020, a
redução foi de 44,8% para Dengue, 90,7% para Chikumgunya e 56,3% para Zica. Sra.
Delcinéa fala que Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e
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 4 de 7

Assessoria de Regionalização

Saquarema alcançaram a meta de 80% dos imóveis visitados no Primeiro Ciclo e Segundo
Ciclo; Arraial do Cabo e Casimiro de Abreu alcançaram a meta de 80% dos imóveis
visitados no Terceiro Ciclo. Sra. Delcinéa apresenta o mapa de risco do Painel Covid-19
onde a região encontra-se em Risco Amarelo (baixo), porem o quadro é considerado
moderado nos municípios de Cabo Frio, Iguaba Grande e Saquarema. Sra. Delcinéa
informa que são 51.710 casos confirmados, com 2.335 óbitos pela doença. Sra. Ana Paula
Duarte, Articuladora do GT Vigilância em Saúde da CIR/BL e Representante da Câmara
Técnica da SMS Saquarema, fala da dificuldade de que tem enfrentado com os conflitos em
relação aos calendários da vacina, que a diferença de critérios entre as cidades e a falta de
previsibilidade por parte da SES tem gerado esses problemas. Sra. Márcia Regina da Silva
de Mesquita, Representante Nível Central da SES, fala que entende o problema, mas que há
toda uma questão de logística e condicionamento dos insumos que torna a previsibilidade
difícil. Sra. Natália orienta aos presentes que informe aos profissionais, responsáveis pela
retirada das vacinas, que devolvam os materiais condicionantes para melhorar o tempo de
distribuição das vacinas por parte da SES. Sra. Simone informa que, a demora na
informação dos quantitativos de imunizantes que serão entregues, tem dificultado a seleção
do veiculo mais adequado para o transporte. Sra. Simone fala que informação do
quantitativo chega após todo planejamento da logística. Sra. Márcia se compromete a
verificar se há como melhorar a questão de informação aos municípios. Sr. Leônidas fala
que os municípios que respeitaram o critério de não aplicar as vacinas reservadas para a
segunda dose foram prejudicados. Sr. Leônidas fala que, onde houve falta da segunda dose
por elas terem sido utilizadas na aplicação de primeira dose, houve um esforço do Estado
para que a falta fosse suprida, mas essas doses não foram compensadas aos gestores que
cumpriram a orientação. Sr. Leônidas alerta que isso vai gerar uma discrepância no
calendário vacinal entre os municípios e o gestor que respeitou as orientações será
prejudicado. Sra. Márcia sugere ao Sr. Leônidas que faça um documento em conjunto aos
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demais gestores e que envie ao COSEMS expondo a questão. 4. Situação da Cardiologia
na Região da Baixada Litorânea (CREG/BL). Sra. Karin fala que continua uma demanda
reprimida muito grande, principalmente em relação às cirurgias cardíacas, já há oferta de
leitos de UTI para retaguarda, mas em número insuficiente. Sra. Karin fala que também há
demanda reprimida grande para os procedimentos de cateterismo, que há uma espera de 40
dias para pacientes internados e 2 a 3 meses para paciente ambulatorial. Sra. Karin fala que
arteriografia está sem demanda reprimida. 5. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL).
Sra. Karin fala que há menos de 10 pacientes em fila para Radioterapia, que a questão está
bem tranquila e respeitando os prazos. Sra. Karin informa que apenas ambulatório de
tireoide está fechado para pacientes novos e que a previsão é abertura em julho. Sra. Karin
fala que houve uma diminuição na demanda para pacientes acometidos pela COVID-19.
Sra. Karin fala que ainda há um numero expressivo de solicitação dos municípios de
Araruama e São Pedro da Aldeia por conta da doença. 8. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely fala da Devolutiva sobre os Planos Municipais de Saúde, informa
que na Região 7 municípios disponibilizaram seus planos para a pesquisa. Sra. Suely fala
que foi observado à omissão de vários itens que deveriam constar nos planos. Sra. Suely faz
uma apresentação dos principais itens a serem observados com mais atenção pelos gestores
na elaboração dos planos.

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
quarenta minutos e lavrei e assinei a presente Ata. Cabo Frio, 24 de junho de 2021.

Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
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Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL

Felipe Fernandez Da Silva
Secretário de Saúde de Cabo Frio

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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