Assessoria de Regionalização

Minuta da ATA da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e doze
minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a Nona 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. Mario Sérgio Ribeiro, Subsecretário de Vigilância
e Atenção Primária à Saúde; Sr. Bóris Blutztein, Auditor SES; Sra. Rafaella Almeida,
representante da Assessoria de Planejamento; Sra. Patrícia Damasceno, representante da
Assessoria de Planejamento; Sr. Marcelo Rodrigues, Superintendente da SAECA; Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de
Azevedo, Assistente 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; Sr. Jorge Luiz Diniz Moura Filho, Secretário
de Saúde de Arraial do Cabo; Sra. Barbara Leite, suplente da SMS Cabo Frio; 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; 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 nove
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Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde (municípios: 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 início à reunião: I.
Apresentação: 1. Auditoria SUS (SES). Sra. Natália informa que foi solicitado pelo
Auditor Chefe, da Auditoria da SES-RJ, Dr. Jocemar Pinheiro e tem por objetivo difundir
junto aos municípios os preceitos legais e as atribuições do Sistema Nacional de da
Auditoria e seus componentes e passa a palavra para Sra. Márcia Mesquita que realiza
apresentação informando que o objetivo é a sensibilização dos gestores em criar serviços
municipais de auditoria e aborda as legislações pertinentes que se organiza o SNA Sistema Nacional de auditoria e seus componentes (Decreto nº 1.651 de 28/09/1995)
também sobre as três linhas de defesa. 2. Planejamento (AP/SES). Sra. Natália informa
que foi solicitado pela Drª Monica Almeida, Assessora de Planejamento e passa a palavra
para a Sra. Rafaella Almeida, representante da Assessoria de Planejamento que inicia a
apresentação informando que a Sra. Monica Clemente é a representante do Planejamento na
Região da Baixada Litorânea e que a Assessoria irá retomar as discussões dentro do GT
Planejamento Regional apoiando o Planejamento Municipal. Apresenta a proposta da
Assessoria de Planejamento aos municípios: apoio regional sistemático com participação no
GT Planejamento Regional e convidar os técnicos municipais do DIGISUS para participar
do GT Planejamento Regional para capacitações e atualizações. Informa que as temáticas
principais das reuniões serão: diagnóstico situacional, instrumentos de planejamento do
SUS, indicadores, DigiSUS Gestor e Planejamento Regional Integrado. Informa que existe
ferramenta online chamada PADLET com quadro virtual dinâmico e interativo para
compartilhar

conteúdos

de

apoio

ao

Planejamento

da

SES/RJ

–

https://padlet.com/planpad/planejamentoemsaude. Neste momento, a pedido do Sr. Mario
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Sérgio Ribeiro, Subsecretário de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, é realizada uma
inversão de pauta e passamos ao item de informe 20. Rede Regional de Certificação de
Óbitos no estado do Rio de Janeiro, ocorridos em domicílio, sem assistência médica,
por causa natural. Sra. Natália informa que foi solicitado pela Câmara Técnica da CIR/BL
a presença do Sr. Mário Sérgio para esclarecimentos e dúvidas. Sra. Natália informa que na
Baixada Litorânea não foi criado um grupo específico para esta demanda e que a própria
Câmara Técnica, com auxílio do GT VS, será responsável pela discussão do tema. Sr.
Mario Sérgio informa que a proposta foi apresentada para a diretoria do COSEMS, mas,
como é uma proposta regional, cada região deveria discutir a proposta e pensasse numa
melhor forma de executar. Informa que não é uma imposição do estado e sim um desejo do
atual Secretário Estadual de Saúde para facilitar a vida dos familiares em um momento de
perda e sem acompanhamento médico. Informa que será implantado o primeiro SVO
Estadual no Pedro Ernesto e o segundo está em discussão com o município de Itaboraí.
Neste momento a Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e Representante da Baixada
Litorânea na CT da CIB/RJ questiona que ainda não há dados que informe o quantitativo
desses casos na Baixada Litorânea para se ter um parâmetro desses números e que a
baixada litorânea tem uma especificação muito difícil (finais de semanas, feriados, trânsito)
e o deslocamento da equipe para percorrer será complicado. Outra questão expõe Sra.
Suely, é o valor repassado, pelo Estado, que não é só para o pagamento de profissionais, é
necessário ter uma sede, no município polo para reorganização do serviço. Informa que é
necessário ter algumas informações para poder definir qual local/município que tenha
interesse. A Sra. Ana Paula Duarte, suplente da SMS Saquarema e Articuladora do GT
Vigilância em Saúde, relata que fez um estudo da região em relação aos últimos anos e
pergunta como manter esse polo e como seria a questão dos recursos humanos, como
estruturar esse polo a nível regional considerando a distancia entre os municípios. Sr. Mário
Sérgio informa que é um serviço regional e que deveria ser escolhido um município para
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ser o polo e diz que várias questões foram levantadas pelo Estado diante das dificuldades
para essa estruturação, mas que se deve pensar em quantos óbitos em domicílio ocorreram
na região e quanto tempo à família vai demorar em obter o atestado de óbito e questiona:
será o mesmo tempo de distancia entre os municípios; quantos óbitos vão ocorrer, por
morte natural, ao mesmo tempo nos nove municípios, são questões que precisam ser
pensadas. Sr. Mário Sérgio informa que o propósito é colocar a disposição das famílias, nos
municípios, o acesso ao profissional qualificado para executar essa ação com rapidez de
forma a facilitar a vida da família. Sr. Mário Sérgio informa que o valor destinado é igual
para todas as regiões, independente do número de municípios: R$50.000,00 (cinquenta mil)
mensal para o município que será o polo e R$125.00,00 (cento e vinte cinco mil) para
recursos humanos (sete profissionais médico e assistente social por plantão 24h) e sugere
que instale a equipe em estrutura que já funcione 24h. Sra. Natália pergunta qual o prazo à
região tem par se manifestar em relação ao polo. Sr. Mário Sérgio informa que não tem
prazo definido, mas que é importante a utilizar o quanto antes, pois é interesse do estado
que aconteça, mas tem que ter interesse da região. Sr. Mário Sérgio informa que o mais
importante, neste momento, é avaliar qual é a demanda da região e ver se vale a pena. Neste
momento, a Sra. Natália agradece a todos pela presença dos nove municípios na reunião,
pergunta se algum gestor quer se pronunciar sobre o assunto e informa que fica com
encaminhamento para o GT Vigilância em Saúde o estudo destes dados por município junto
com o NDAVS/BL e posterior retorno para Câmara Técnica par decisão junto aos gestores.
II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 8ª 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. Revisão Teto Cardiologia –
Prestador Hospital Santa Izabel (SAECA/SES). Sra. Natália informa que se trata de
proposta de revisão do teto de cardiologia para prestador Hospital Santa Izabel, conforme
encaminhamento realizado na 1ª Reunião Extraordinária da CIR/BL, realizada em 15/09/21
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e passa a palavra para Sr. Marcelo Rodrigues, Superintendente da SAECA que informa que
na CIR Extraordinária foi falado sobre a grande fila de cateterismo que está na região e a
dificuldade em deslocar os pacientes para outras regiões e assim foi solicitado ao prestador
Santa Izabel o quantitativo que ele poderia aumentar. Sr. Marcelo informa que o prestador
disse que poderia aumentar em 84 (oitenta e quatro) cateterismos cardíaco mensalmente, 36
(trinte e seis) arteriografias e mais 75 (setenta e cinco) AIH divididas entre implante de
marca-passo de câmara dupla transvenoso, angioplastia coronariana e revascularização
miocárdica com uso de extracorpórea. Sr. Marcelo relata que o aporte pelo teto MAC iria
demorar um pouco e então será pago (por solicitação do Secretário Estadual de Saúde) com
fonte 00 extra teto, por tempo limitado, para cardiologia da região e a proposta é: extra teto
por três meses R$292.785,84 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e oitenta quatro centavos), ou seja, além da produção do teto MAC pagaria o extra teto
neste valor por três meses para o município de Cabo Frio fazer o repasse para o prestador
Santa Izabel. Sr. Marcelo informa que para os meses de janeiro e fevereiro será realizada
uma avaliação deste aumento de procedimentos e ver a possibilidade de colocar recurso
MAC de forma indefinida para o município de Cabo Frio para dar continuidade aos
procedimentos. Sr. Marcelo relata que o objetivo, neste primeiro momento, é diminuir a fila
na região aportando mais recurso financeiro no município de Cabo Frio e
consequentemente para o prestador. Sra. Natalia relata a existência da Comissão de
Oncologia e Cardiologia da região e que irá agendar reunião para discussão e estudo deste
aporte de recursos e ofertas do prestador. Neste momento a Sra. Karin Neto, Coordenadora
da CREG/BL, pede a palavra e fala que, em contato com o Controle e Avaliação do
município de Cabo Frio, foi informada que o teto financeiro já está estourado pra este ano e
que não tem como regular nenhum paciente para o prestador Santa Izabel e que está em
contato com a Superintendência de Regulação para, através da REUNE, regular esses
pacientes; pergunta ao Sr. Marcelo que, com este aporte financeiro, a partir de quando
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estará valendo a regulação dos pacientes para o prestador Santa Izabel. Sr. Marcelo solicita
que aguarde a pactuação em CIB na próxima semana e explica que a resolução é para os
meses de outubro, novembro e dezembro e sugere a divisão de forma proporcional como
estava na PPI. A Sra. Barbara Leite, suplente da SMS Cabo Frio, solicita a palavra e relata
que quando foi solicitada a revisão de teto para a SAECA e para o Secretário Estadual de
Saúde foi informado que o teto financeiro dos municípios estava estourado e que em
conversa com a Superintendência de Regulação, Sra. Kitty Crawford, foi informada que os
pacientes eletivos poderiam ser encaminhados para região Metropolitana I e solicita que
este aporte financeiro seja utilizado para os pacientes internados e que consiga atender a
demanda até dezembro deste ano; relata que o ideal seria zerar esta fila até dezembro e
começar o ano de 2022 com o aporte financeiro correto e não com fila do ano anterior;
agradece toda atenção do Sr. Marcelo. Sra. Karin Neto informa que, no momento, só foram
liberados, para CREG/BL, pacientes internados para a região Metro I e informa que a
regulação dos pacientes para outra região não soluciona o problema porque eles têm
dificuldades em ir e as vagas são perdidas porque não existe transporte sanitário. Não
houve outras considerações, sendo considerada pactuada a proposta. 3. Representante no
GT Estadual de Regulação. Sra. Natália informa que foi encaminhado no GT de
regulação estadual a indicação de 1 titular e 1 suplente para que eles possam participar da
reunião de 21/10, às 14 hs. As reuniões do GT Estadual de Regulação irão ocorrer nas
últimas quintas-feiras do mês, na parte da tarde. Excepcionalmente em outubro, por conta
do feriado de 28/10, irá ocorrer na semana anterior. A indicação é Marcia Costa
(Articuladora do GT Regulação) e Rosiane da Silva Santana (Relatora do GT Regulação).
Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada a indicação. 4. Solicitação de
Adesão ao Componente Regional do Interior PAHI/RI do Programa de Apoio aos
Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB
Nº 6.503 de 18/08/21. – Hospital Municipal Dra. Naelma Monteiro da Silva (SMS Rio
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das Ostras). Sra. Natália informa que foi solicitado pela SMS de Rio das Ostras, através do
Ofício 262/2021e se trata de solicitação de adesão ao componente regional do interior PAHI/RI do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI). Sra. Natalia
informa que são deliberações CIB e que as resoluções estão pra sair a qualquer momento e
pergunta como será o atendimento regional e passa a palavra para Sra. Jane Blanco
Teixeira, Secretária de Saúde de Rio das Ostras que relata que o Hospital Municipal Dra.
Naelma Monteiro da Silva está passando por reforma e não tem como pactuar neste
momento e solicita que deixe para próxima plenária. III. Informes: 1. Atenção ao Parto –
Região de Saúde da Baixada Litorânea. Sra. Natália informa que este item estava na
plenária extraordinária, mas que não houve tempo de discussão; informa que ontem houve
reunião do Dr. Alexandre Chiepe, Secretário Estadual de Saúde, com equipe técnica da SES
para discussão da atenção ao parto na região e que a Promotora, Dra. Izabel, vem cobrando
as questões da Rede Cegonha na região. Sra. Natália relata que o Secretário Estadual
informou que está sendo feito um estudo para ampliação de leitos de UTI Neonatal no
HELagos e solicita o estudo de fluxo relacionado à atenção ao parto na região, que será
pautada na próxima reunião do GC Rede Cegonha. Sra. Natália relata que a próxima
reunião com o Ministério Público será dia 14/10 às 14h. De forma otimizar o tempo, Sra.
Natalia informa que do item 02 ao 09 de informes está relacionado à Deliberação CIB Nº
6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21: 2.
Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar
e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS
(PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e
Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 - Hospitalar Dr. Jose
Seve Neto (SMS São Pedro da Aldeia). 3. Solicitação de adesão ao componente apoio
financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de
Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
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Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº
11 de 05/08/21 - Hospital Dr. Rodolpho Perisé (SMS Armação dos Búzios). 4.
Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar
e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS
(PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e
Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 - Hospital Geral de
Arraial do Cabo (SMS Arraial do Cabo). 5. Solicitação de adesão ao componente
apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do
Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB
conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad
referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 - Hospital Municipal Ângela Maria Simões
Menezes (SMS Casimiro de Abreu). 6. Solicitação de adesão ao componente apoio
financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de
Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº
11 de 05/08/21 – Hospital Nossa Senhora de Nazaré (SMS Saquarema). 7. Solicitação
de adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar
e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI),
pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação
Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 – Unidade de Pronto Atendimento de
Iguaba Grande (SMS Iguaba Grande). 8. Solicitação de adesão ao componente apoio
financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de
Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº
11 de 05/08/21 – Hospital São José do Operário (SMS Cabo Frio). 9. Solicitação de
adesão ao componente apoio financeiro para construir e/ou reformar e/ou equipar
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e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI),
pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação
Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 – Hospital Otime Cardoso dos Santos
(SMS Cabo Frio). Sra. Natalia informa que do item 10 ao 15 de informes está relacionado
à Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21: 10. Solicitação de adesão ao componente
municipal do interior - PAHI/RI do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do
SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21 Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (SMS Casimiro de Abreu). 11.
Solicitação de adesão ao componente municipal do interior - PAHI/RI do Programa
de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21. - Hospital Municipal São José do Operário
(SMS Cabo Frio). 12. Solicitação de adesão ao componente municipal do interior PAHI/RI do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado
na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21 – Hospital Municipal
Otime Cardoso dos Santos (SMS Cabo Frio). 13. Solicitação de adesão ao componente
municipal do interior - PAHI/RI do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do
SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21 –
Hospital Municipal da Criança Dr. Augusto Benigno de Mello (SMS Cabo Frio). 14.
Solicitação de adesão ao componente municipal do interior - PAHI/RI do Programa
de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21 – Hospital de São Vicente (SMS Araruama). 15.
Solicitação de adesão ao componente municipal do interior - PAHI/RI do Programa
de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme
Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21 – Pronto Socorro Municipal de Rio das Ostras
(SMS Rio das Ostras). Sra. Natalia informa que do item 16 ao 17 de informes está
relacionado à Deliberação CIB-RJ 6.463 de 21/07/2021: 16. Solicitação de adesão ao
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apoio financeiro estadual para construção e/ou reforma de instalações físicas e/ou
aquisição de equipamentos e/ou mobiliários UPAS 24H municipais, pactuado na 6ª
CIB conforme Deliberação CIB-RJ 6.463 de 21/07/2021 - UPA Parque Burle (SMS
Cabo Frio). 17. Solicitação de adesão ao apoio financeiro estadual para construção
e/ou reforma de instalações físicas e/ou aquisição de equipamentos e/ou mobiliários
UPAS 24H municipais, pactuado na 6ª CIB conforme Deliberação CIB-RJ 6.463 de
21/07/2021 - UPA Tamoios (SMS Cabo Frio). Sra. Natália retorna aos itens de Informes:
18. Dificuldades para inserção no SISREG (CIR Extraordinária/GT Regulação). Sra.
Natália informa que foi uma demanda do GT Regulação para a CIR Extraordinária e tratase de informe sobre as dificuldades encontradas para inserção de pacientes no SISREG;
será realizada uma nota técnica e será encaminhado pra SES, conforme solicitado pelo
Secretário Estadual que todas as regiões apontassem as dificuldades encontradas com o
SISREG para discussão e a possibilidade da SES assumir a gestão do SISREG. Neste
momento a Sra. Suely Osório relata que participa do GT Regulação Estadual pelo
COSEMS e que, durante a reunião que ocorreu ontem, a Sra. Iandara, representante do
município do Rio de Janeiro, informou que há possibilidade de haver marcação parecida
com a do Rio Imagem. 19. Vacinação COVID-19 (CIR Extraordinária). Sra. Natália
informa que foi demanda da Plenária Extraordinária e que na reunião da Câmara Técnica
foi decidido o encaminhamento para o GT VS realizar um estudo melhor de como elaborar
nota técnica regional em relação ao calendário dos munícipios e passa a palavra para Sra.
Ana Paula Duarte, Articuladora do GTVS e suplente da SMS Saquarema, que relata que
deve ser feito um comparativo de numero de doses recebidas por município e população
estimada para fazer o estudo sobre o que receberam e o que aplicaram e ver o déficit de
cada um. 21. Solicitação Extratos Atualizados Recursos Regionais (CIR, NDVS, CIES,
PlanejaSUS e CEREST/BL). Sra. Natália informa que a SE CIR/BL recebeu de São Pedro
da aldeia, Cabo Frio e Rio das Ostras e faz um apelo para receber os demais (SMS Iguaba
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Grande). 22. Comunicado SES/ASSRBL Nº 17/2021 sobre os Grupos Condutores,
Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra. Natália informa sobre o Comunicado
contendo o andamento dos Grupos Técnicos no âmbito da CIR, que ocorreram no período
entre as Plenárias e destaca: GC Rede Cegonha – Realização da I Jornada 10 Passos: as
propostas estão sendo consolidas para encaminhamento à CIR e a Reunião com MP 14/10;
GC RAPS: revendo o PA; GC RCPD: houve alteração em alguns pleitos de dispositivos –
CER Tipo II Cabo Frio, CER Tipo III Saquarema e CER Tipo III São Pedro da Aldeia; GC
RUE: Deverá ser definida data com atual Articulador e integrantes para consolidação das
informações e elaboração do PA. Sra. Natalia informa que os itens 23. Situação da
Cardiologia na Região da Baixada Litorânea (CREG/BL) e 24. Situação da Oncologia
Regional (CIR/BL) será relatado pela Sra. Karin Neto e passa a palavra para a mesma que
informa que o item 23 foi discutido anteriormente e relata que a CREG esta conseguindo
regular a oncologia de acordo com as pactuações regionais e o que não está pactuado é
enviado para REUNE; cabeça e pescoço e cirurgia torácica demoram mais um pouco
porque são direcionados para REUNE; a Radioterapia está com fila de 40 pacientes com
menos de um mês de inserção (tempo dentro do protocolo de 60 dias de espera); há um
retorno dos pacientes regulados pra CREG Norte por dificuldades de transporte; a
Oncologia está fluindo de forma razoável. Neste momento a Sra. Suely Osório solicita o
retorno das discussões da Comissão de Oncologia porque haverá Cofinanciamento e será
necessário avaliação dos protocolos, ofertas, vagas. Sra. Karin Neto informa que o teto
financeiro da oncologia também está extrapolando e é necessária a discussão na comissão
para evitar o fechamento do serviço. Sra. Natalia informa que irá agendar a reunião das
duas comissões: Oncologia e Cardiologia. Sra. Natalia solicita a Sra. Karin que informe
como estão às internações de pacientes com COVID-19 e ela relata que houve uma
significativa diminuição na solicitação de internação e os pacientes estão sendo transferidos
pra região Metro II e que o grau de gravidade dos pacientes não é muito acentuado. Neste
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momento a Sra. Suely Osório solicita inserção de pauta para a situação do Hospital
Estadual Gélio Alves Faria (Hospital de Barra de São João) que a ALERJ convocou uma
audiência pública para discussão e definição de propostas de funcionamento para a unidade.
Sra. Natalia informa que a região já fez um estudo e tem uma proposta para esse hospital e
vai compartilhar a última proposta pactuada em CIR, mas que precisa ser ajustada. Sra.
Suely Osório relata que a proposta do Secretário Estadual é, já que não poder ser uma
unidade hospitalar devido à estrutura inadequada, que seja um centro de imagem para
região, uma policlínica regional para procedimentos de média complexidade e uma escola
técnica para ciência e tecnologia; informa que os gestores serão chamados para informar
qual a necessidade de cada um e é importante saber qual é a posição do município de
Casimiro de Abreu. 25. Situação das Arboviroses e outros informes (NDVS/BL). Sra.
Natália passa a palavra para Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL que inicia
apresentação informando que está na 38ª semana epidemiológica e os dados do SINAN
apontam 489 casos de Dengue destacando Cabo Frio e Saquarema que são os mais altos; 63
casos de Chikungunya e 13 casos de Zika vírus. Informa que, em relação a Dengue houve
uma redução de 35% nos casos notificados no estado do RJ em relação ao mesmo período
de 2020 e houve aumento no número de casos em algumas regiões e a Baixada Litorânea
está incluída; para Febre de Chikungunya, em 2021, uma redução de 85,7% nos casos
notificados em relação ao mesmo período do ano de 2020 e houve redução no número de
casos em todas as regiões, sem exceção; para Zika, em 2021, houve redução de 65,8% no
número de casos notificados em relação ao mesmo período do ano passado. Informa que,
em relação ao COVID, a região está em amarelo, risco baixo, sendo que os municípios de
Rio das Ostras, Araruama e Iguaba Grande estão em laranja, risco moderado; são, na
Baixada Litorânea, 67.622 casos confirmados e 2.856 óbitos. Sra. Natalia fala sobre o
Cofinanciamento da Vigilância em Saúde e que vai disponibilizar a apresentação contendo
plano de trabalho que deve ser devolvido ao NDVS/BL. Neste momento a Sr. Natalia inclui
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o ponto de pauta sobre o informe de Solicitação de adesão ao componente municipal do
interior - PAHI/RI do Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS (PAHI),
pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB Nº 6.504 de 18/08/21. - Hospital
Municipal Naelma Monteiro da Silva (SMS Rio das Ostras). 26. Outros informes CIB
e COSEMS-RJ. Sra. Natália passa a palavra para Sra. Suely Osório que informa que tem
enviado regularmente planilha de cofinaciamentos estaduais para acompanhamento;
informa sobre as oito alterações do PREVINE BRASIL e está sendo discutido no GT da
Atenção Básica; há residência em medicina de família pela UERJ e o município que se
interessar em ter os projetos avaliados, Armação dos Búzios já tem esse projeto, podem
entrar em contato com a Superintendência de Educação em Saúde da SES; comunicar as
unidades de saúde que têm que notificar no e-SUS o kit intubação; aprovação de 05 equipes
de ESF para Araruama, ambulatório saúde mental e 43 agentes comunitários de saúde de
Saquarema; atentar para o deposito do Cofinanciamento da saúde mental; há novo fluxo de
remanejamento para PPI. 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 doze
minutos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 29 de setembro 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 de Saúde de Armação dos Búzios
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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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