Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas e vinte minutos deuse início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM, disponibilizado pela
SE-CIR/BL, a Sétima 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.
Maxwel Sócrates, suplente da SMS Araruama; Sr. Leônidas

Heringer

Fernandes,

Secretário der Saúde de 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. Luís Otávio de Carvalho, suplente da SMS de Casimiro de Abreu, Sr.
Valdeci Pereira da Silva Junior, Secretário de Saúde de Iguaba Grande; Sra. Raquel Vargas,
suplente da SMS de Iguaba Grande; Sr. Marcelo Almeida Fonseca, suplente 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 oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários
de Saúde (municípios: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Iguaba Grande).
A Plenária contou com a presença da Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL;
Sra. Karin Neto, Coordenadora da CREG/BL; Sra. Ana Paula Duarte, Articuladora do GT
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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 dos municípios de Rio das Ostras e Armação dos Búzios, Sra. Suely
Osório, representante da Câmara Técnica de São Pedro da Aldeia, Sra. Natália Dias da
Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, agradece participação dos convidados e
dá inicio à reunião. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 6ª 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
Saquarema). 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. Prestação Contas 1º Quadrimestre
2021 NDVS/BL (SMS São Pedro da Aldeia e NDVS/BL). Sra. Natália fala que o recurso
apresentado é destinado aos alugueis das salas com instalações da CIR e NDVS. Sra.
Natália informa que a prestação de contas foi apresentada pela SMS de São Pedro da Aldeia
e avaliada pelo NDVS/BL. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada.
III. Informes: 1. Solicitação Extratos Recursos Regionais (CIR, NDVS, CIES,
PlanejaSUS e CEREST/BL). Sra. Natália fala que os Recursos Regionais são executados
por alguns municípios. Sra. Natália lembra que ano passado foi solicitado o Extrato dos
Recursos para serem apreciados pelos demais municípios e que a apresentação está
programada para a próxima Plenária, em agosto. Sra. Natália informa que há recursos
regionais da CIR e NDVS no município de São Pedro da Aldeia, da CIES nos municípios
de Iguaba Grande e Rio das Ostras, do Planeja SUS no município de Rio das Ostras, do
CEREST/BL no município de Cabo Frio. 2. Comunicado SES/ASSRBL Nº 13/2021
sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra. Natália
fala que o comunicado fala sobre o andamento dos Grupos Condutores e de Trabalho no
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âmbito da CIR e é enviado mensalmente aos gestores. Sra. Natália destaca a dificuldade
encontrada para a realização das reuniões da CIES por falta de participação dos
representantes dos municípios. Sra. Natália solicita aos gestores que sensibilizem os
indicados, para que não haja um esvaziamento do grupo nesse momento importante. Sra.
Natália fala do desafio que o GT de Urência e Emergência têm pela frente, que é a
construção do Plano Regional nos moldes exigidos pelo Ministério da Saúde. Sr. Maxwel
Sócrates, suplente da SMS Araruama, fala que ainda há pendencia do Município de
Casimiro de Abreu. Sr. Maxwel sugere que haja uma fala da equipe técnica da SES sobre o
Plano RUE na próxima Reunião da Plenária. Sr. Maxwel acredita que, de forma geral, os
munícios estão estagnados em relação à habilitação, qualificação ou criação de novos leitos.
Sr. Maxwel fala que há a necessidade do apoio do Gestor e até mesmo do Prefeito aos
técnicos, já que há decisões, para a criação do plano, que só cabem a eles. Sra. Suely fala
que na última Reunião CIB foi feita, pelo Lenine, uma apresentação um novo
Cofinanciamento para a Rede RUE, fala que o Cofinanciamento foi majorado de 25% para
50% por parte do Estado para implantação do SAMU. Sra. Suely fala que a Região é a
única do Estado que ainda não tem o Plano de Urgência e Emergência e que isso tem um
impacto nas outras Redes como RCPD e Rede Cegonha. Sra. Suely fala que há riscos de
perca de recursos por este fato. Sr. Leônidas sugere que seja estabelecido um prazo aos
municípios que ainda não enviaram as informações necessárias envie seus dados. Sr.
Maxwel informa que o prazo estabelecido foi dia 10 de julho de 2021 e que já está na fase
de consolidação do plano junto ao Lenine, da equipe técnica da SES. Sr. Maxwel, informa
que estão verificando as inconsistências a serem refeitas pelos municípios e ampliar a
discussão do dispositivo SAMU. Sra. Simone sugeriu o dia 05 de agosto para a próxima
reunião do Grupo RUE e a data foi aceita por todos os presentes. 3. Solicitação
Credenciamento Equipe Saúde Bucal de Cabo Frio. (SMS Cabo Frio) Sra. Natalia fala
que se trata de informe sobre a solicitação Credenciamento Equipe Saúde Bucal de Cabo
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Frio através do Ofício GAB/SEMUS nº183/2021, de 08 de julho de 2021, recebido por email. Sra. Natalia informa que ainda não recebeu o projeto. Sr. Felipe Fernandez da Silva,
Secretário de Saúde de Cabo Frio, se compromete em enviar o projeto ainda hoje. Sra.
Natalia esclarece que é preciso enviar o projeto para a área técnica da SES e assim seguir
para pactuação CIB. 4. Situação das Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra.
Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL, fala que há 340 casos notificados e 134
casos confirmados de Dengue; 84 casos notificados e 17 casos confirmados de
Chikungunya; 12 casos notificados e 2 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 42,4% para Dengue,
88,2% para Chikumgunya e 61,9% para Zica. Sra. Delcinéa fala do relatório de Visita
Domiciliar onde aponta, nos municípios Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu e Rio das
Ostras, pendencias no Recadastramento de Usuário SINAN e nos municípios de Armação
dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia, pendencia do
Número de Imóveis Programados para 2021. Sra. Delcinéa fala que Arraial do Cabo,
Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e Saquarema alcançaram a meta de 80%
dos imóveis visitados nos três primeiros ciclos. 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 no município de São Pedro da Aldeia. Sra. Delcinéa informa que são
55.089 casos confirmados, com 2.516 óbitos pela doença. 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, o que tem gerado
Mandado Judicial por parte de pacientes. Sra. Karin fala dos procedimentos de cateterismo,
que há uma espera de 20 a 30 dias para pacientes internados e 03 meses para paciente
ambulatorial. Sra. Karin fala que inserção do paciente para o procedimento com a
informação errônea de internação e que isso tem prejudicado os pacientes internados e,
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consequentemente, as próprias Unidades de Saúde. Sra. Karin fala que está fazendo um
levantamento para levar as situações aos gestores. 5. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL). Sra. Karin fala que o fluxo está bom, a oferta de vagas para Radioterapia tem
melhorado ao longo dos últimos 03 meses e tem se respeitado os prazos preconizados de 60
dias. Sra. Karin informa que ambulatório de tireoide, cabeça e pescoço estão abertos para
pacientes novos. Sra. Karin fala que ainda há demanda de pacientes acometidos pela
COVID-19 para leitos ambulatoriais, a solicitação de leitos UTI é bem menor e são
pacientes em condições melhores que os solicitantes de UTI na ocasião da 1ª e 2ª onda da
Pandemia. Sra. Karin acredita ser o efeito da vacinação e parabeniza e agradece o ótimo
trabalho que os municípios tem feito nessa questão. Sra. Natália fala que, apesar do cenário
da Pandemia ter melhorado muito, lembra aos gestores que a carência por leitos de UTI na
região continua muito grande e sugere a possibilidade de uma agenda junto ao Estado para
discussão do assunto. Sra. Karin corrobora com o exposto, informa que há 23 pacientes
necessitando UTI, 03 deles com Mandado Judicial. Sra. Karin lembra que havia 10 Leitos
que foram descredenciados e não houve nenhum movimento depois disso, então a situação
é pior. Sr. Valdeci Pereira da Silva Junior, Secretário de Saúde de Iguaba Grande, fala que
haveria uma tentativa de expor o assunto em um encontro com Governador e os prefeitos
após um evento que ele participaria no município. Sr. Valdeci Junior fala que a visita do
Governador foi muito rápida e o encontro não foi realizado. 8. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely fala que há uma nova diretoria no COSEMS-RJ, e houve
alteração na metodologia de trabalho, informa que há um momento em que os
representantes regionais expõem as dificuldades e os encaminhamentos sugeridos. Sra.
Suely fala que é importante que os dois gestores, que são Membros, estejam presentes na
reunião do COSEMS. Sra. Natalia fala sobre resposta a Solicitação de revisão do teto
financeiro do Polo de Atenção aos Ostomizados assistidos no município de Cabo Frio,
informa que o Sr. Marcelo, Superintendente da SAECA-SES, enviará um formulário para
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 6

Assessoria de Regionalização

ser preenchido por todos os municípios a fim de apurar a real demanda das bolsas para
atendimento dos Pacientes e que a SES fará a aquisição. Sra. Natalia informa que há um
quantitativo em estoque no Estado que será disponibilizado. 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, 20
de julho 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

Leônidas Heringer Fernandes
Secretário der Saúde de Armação dos Búzios

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

Felipe Fernandez Da Silva
Secretário de Saúde de Cabo Frio

Valdeci Pereira da Silva Junior
Secretário de Saúde de Iguaba Grande
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