Assessoria de Regionalização

ATA da 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às dez horas e vinte minutos
deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM, disponibilizado
pela SE-CIR/BL, a Oitava 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, Senhor, Eduardo Lenini, Coordenador CURGE, Sra. Graciela
Pagliaro, representante da Coordenação de ações em saúde para população em situação de
vulnerabilidade, 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 de Saúde de Armação dos Búzios; Sra., Adriana Moutinho, suplente
da SMS Armação dos Búzios, Sr. Jorge Luiz Diniz Moura Filho, Secretário de Saúde de
Arraial do Cabo; Sr. Luis Otávio de Carvalho, suplente da SMS Casimiro de Abreu; 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 de São Pedro da
Aldeia; Sr., Marcelo Almeida Fonseca, suplente da SMS 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 cinco Secretários de Saúde (municípios:
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Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, 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. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, agradece participação dos convidados e dá inicio à
reunião. I. Apresentação: 1. Situação do Plano de Ação da Rede de Urgência e
Emergência da BL (GT RUE). Sra. Natália fala que foi uma solicitação do Grupo e que é
um momento de despedida de Maxwel como articulador do GT RUE. Sr. Maxwel Sócrates,
suplente da SMS Araruama, fala que o trabalho para construção do plano vem se
estendendo por um tempo, por motivos diversos, há dificuldades na concretização. Sr.
Maxwel cita os déficits dos leitos na Região como uma das principais dificuldades para o
avanço no Plano. Sr. Maxwel fala que há judicialização por falta do plano e por falta do
componente SAMU na Região. Sr. Maxwel fala que houve sugestão por parte do Dr.
Eduardo Lenine, equipe técnica SES, de um passo a passo que foi acatado pelo grupo, foi
atualizado o diagnostico situacional dos municípios, faltando apenas um município. Sr.
Maxwel informa que o material será consolidado. Sr. Maxwel fala que deverá ser discutida,
internamente nos municípios, a questão da ampliação do número leitos para que esteja
adequada a população e pede aos gestores uma atenção a essa questão. Sr. Maxwel informa
que, em relação à planilha de leitos, só obteve resposta de Araruama, Iguaba Grande e São
Pedro da Aldeia. Sr. Maxwel fala que, em relação ao SAMU, na opinião dele, deve-se
pensar na questão após consolidado o Plano. Sr. Maxwel fala que Dr. Willian, indicado de
Arraial do Cabo para representante do Grupo, se prontificou a assumir a articulação do
Grupo. Sr. Maxwel se compromete a enviar uma memória relatando a situação atual do GT
RUE ao novo articulador. Sr. Maxwel informa que não permanecerá na articulação por estar
comprometido com muitas atividades no município de Araruama e outros compromissos,
mas que está disponível para ajudar de acordo com sua disponibilidade de tempo. Sr.
Eduardo Lenine, equipe técnica SES, faz um apelo aos gestores para que indiquem os
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técnicos para a construção do plano e que disponibilizem esse profissional para a tarefa. Sr.
Lenine informa que há disponibilização de recurso na concretização do Plano e que há
algumas ações judiciais que cobram esse planejamento. Sr. Lenine informa que está
disponível para ajuda a qualquer município. 2. Portaria GM/MS 894, de 11 de maio de
2021, capítulo IV e sugestão de ações junto às comunidades quilombolas
(COASPV/SAPV/SES). Sra. Graciela, da Coordenação de Ações em Saúde para
Populações em Situação de Vulnerabilidade/SAPV, fala que é uma portaria especialmente
importante para a região já que possui 10 quilombos, uma população estimada em 8.000
pessoas. A Portaria é de caráter excepcional e temporário, com o objetivo de fortalecimento
das equipes e serviços para o enfrentamento da Covid-19. Sra. Graciela fala da necessidade
de atualização do cadastro junto às Unidades de Atenção Primária de referência com
preenchimento obrigatório da identificação de Povos e Comunidades Tradicionais, fala que
essas pessoas tem a dificuldade de informar essa identificação com receio de sofrer
discriminação e pede que os gestores incentivem a identificação para o cadastro adequado,
facilitando as ações de planejamento. Sra. Graciela informa que monitoramento da
execução das ações será realizado pelo SISAB e a prestação de contas será por meio da
RAG. Sra. Suely fala que é necessário uma diferenciação de remuneração dos profissionais
que atendem essa população, há a necessidade de uma preparação maior para atendimento
levando em consideração as nuances da cultura e do contexto que estão inseridos essa
população. Sra. Suely nota que há um problema gerado pela ocorrência de anemia
falciforme e informa que o atendimento e o fluxo não estão funcionando satisfatoriamente.
Sra. Graciela fala que há um projeto para a qualificação para esses profissionais e um
projeto de pesquisa e se disponibiliza para estar ajudando na conversa sobre os problemas
mencionados. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 7ª 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. III. Informes: 1.
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Levantamento de Informações sobre Saúde da População Migrante e Refugiada nos
Municípios (MS). Sra. Graciela fala que há um comitê funcionando há quase 3 anos para
discutir o caso dos Migrantes e Refugiados onde há representantes do Estado e do
Ministério da Saúde. Informa que houve uma primeira reunião onde foi abordado o
processo de interiorização desses Migrantes e Refugiados, mas o quórum dos
representantes dos municípios foi muito baixo. Sra. Graciela fala que, para resolver a
questão, foi construído um formulário já aprovado na CT e apresentado em CIB, para se
obter informações sobre essa população. Sra. Graciela pede aos gestores que o formulário
seja preenchido até dia 15 de outubro e que dia 10 de outubro haverá uma reunião para
sanar as possíveis dúvidas no preenchimento do formulário. Sra. Natália fala que o
formulário ainda não foi disponibilizado aos gestores. Sra. Graciela se compromete em
enviar a AR para que seja divulgado aos municípios. 2. Solicitação de adesão ao apoio
financeiro estadual - Ofício nº 741/2021/SECRES, de 05/08/2021 (SMS Arraial do
Cabo). Sr. Jorge Luiz, Secretário de Saúde de Arraial do Cabo, fala que o pedido visa a
restruturação do Hospital da cidade e de leitos de Terapia Intensiva. Sr. Jorge fala que o
incentivo com equipamentos será muito importante para a gestão.

3. Instituir Grupos

Técnicos regionais para Rede Regional de Certificação de Óbitos no estado do Rio de
Janeiro, ocorridos em domicílio, sem assistência médica, por causa natural (AR/SES)
Sra. Natalia informa que se trata da Deliberação CIB nº 6.483 de 12 de agosto de 2021,
publicada no DOERJ de 19/08/21, que pactua a implantação da Rede Regional de
Certificação de Óbitos no estado do Rio de Janeiro, ocorridos em domicílio, sem assistência
médica, por causa natural. Sra. Natalia fala que a Região ficou com a missão de estabelecer
um Polo Regional. Sra. Suely informa que é mais um componente de uma Rede de
Verificação de Óbitos que tem sido construída. Sra. Suely fala que será utilizado nos casos
eventuais de Óbitos Naturais que ocorrem nos fim de semana ou feriados, em que a
Unidade Básica de Saúde não está funcionando. Sra. Suely informa que há um incentivo
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financeiro para a equipe mínima e um veiculo. Sra. Suely fala que há algumas questões a
serem resolvidas, ainda não respondidas pelo Estado, como o custeio do combustível e
critérios para escolha do município que abrigará o Polo. Sra. Natalia sugere que o tema seja
discutido no GT Vigilância em Saúde ao invés de criar um novo grupo para discutir o tema.
Sra. Suely acha que a questão requer pessoas que tenham mais acesso ao gestor, que o ideal
seria discutir o tema na Câmara Técnica. 4. Solicitação Extratos Atualizados Recursos
Regionais (CIR, NDVS, CIES, PlanejaSUS e CEREST/BL). Sra. Natália faz um apelo aos
gestores dos municípios onde os recursos estão alocados para que os Extratos sejam
enviados. Sra. Natália informa que apenas o município de São Pedro da Aldeia enviou os
extratos e que ainda não recebeu dos municípios de Rio das Ostras, Cabo Frio e Iguaba
Grande. 5. Comunicado SES/ASSRBL Nº 15/2021 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 âmbito da CIR. Sra. Natália destaca
a realização do Projeto 10 Passos para Redução da Mortalidade Materna, será realizado
pelos GC da Rede Cegonha e a CIES/BL e informa que o evento acontecerá dia 13/09/2021
e a programação será de 8h às 17h. Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, fala da não realização da Reunião do GT RAPS por falta de quórum. Sra. Natália
fala do pedido de pauta do município de Arraial do Cabo sobre a reabertura de 8 Leitos de
UTI no Hospital Geral de Arraial do Cabo. Sr. Jorge, Secretário de Saúde de Arraial do
Cabo, fala da importância de ser aprovada essa reabertura dos leitos e pede que seria
importante, para custear esses leitos a realocação de uma PPI superior a 300 mil reais
anteriormente vinculada a leitos habilitados no São Miguel, em Cabo Frio. 6. Situação das
Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDVS/BL, fala que há 413 casos notificados e 190 casos confirmados de Dengue; 95 casos
notificados e 20 casos confirmados de Chikungunya; 13 casos notificados e 0 caso
confirmado de Zika na Região. Sra. Delcinéa informa que houve uma redução nos casos de
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Dengue, Febre Chikumgunya, ZIKA no Estado comparando ao mesmo período de 2020, a
redução foi de 37,6% para Dengue, 86,8% para Chikumgunya e 62,5% para Zica. Sra.
Delcinéa fala que Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e
Saquarema alcançaram a meta de 80% dos imóveis visitados nos três primeiros ciclos e no
quarto ciclo alcançaram a meta os municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de
Abreu e Saquarema. 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 59.247 casos
confirmados, com 2.700 óbitos pela doença. 7. Situação da Cardiologia na Região da
Baixada Litorânea (CREG/BL). Sra. Karin fala que é preciso reativar o GT da
Cardiologia, informa que a demanda para cardiologia tem superado a capacidade de
atendimento do prestador atual. Continua uma demanda reprimida muito grande,
principalmente em relação às cirurgias cardíacas e cateterismo, tanto para pacientes
internados como os ambulatoriais. 5. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra.
Karin fala que o fluxo está bom, que se observou uma diminuição da judicialização, a
oferta de vagas para Radioterapia tem melhorado ao longo dos últimos meses e que a
espera tem sido de 30 a 35 dias. Sra. Karin fala que há aumento da demanda de pacientes,
geralmente acima de 60 anos, acometidos pela COVID-19 para leitos ambulatoriais. Sra.
Karin fala a solicitação de leitos UTI é menor e são pacientes em condições menos grave
que nas primeiras fases da Pandemia. Sra. Karin fala que os pacientes têm sido regulados
para Metro I. 8. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala que há o SIOPS
retornou a sua normalidade e que já pode ser utilizado. Sra. Suely fala dos exames ociosos
na REUNI e que não há solicitações pelos municípios, alerta aos gestores que é importante
não deixar recursos ociosos. Sra. Suely alerta para recursos federais parados em contas
desde 2017 informa que esses recursos podem ser utilizados até 31/12/2021. Sra. Suely fala
que há um passo a passo para utilização desse recurso e que haverá uma Live dia
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28/09/2021 para sanar duvidas em relação à utilização do recurso. 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,
26 de agosto 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
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Secretário de Saúde de Armação dos Búzios

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

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 de São Pedro da Aldeia
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