Assessoria de Regionalização

ATA da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e
quarenta minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a segunda Reunião Ordinária da Comissão Intergestores
Regional da Baixada Litorânea de 2022, contando com a presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sr. Alexandre Otávio Chiepe,
Secretário Estadual de Saúde; Sra. Claudia Mello, Assessora Chefe de Gabinete; Sra.
Monique Fazzi, Assessora Chefe da Assessoria de Regionalização; Sra. Soraia Colici,
representante da SGAIS; Sr. Eduardo Lenini, Coordenador CURGE; Sra. Márcia Regina da
Silva de Mesquita, Representante Nível Central da SES; Sra. Karen Cristine Felix da Silva,
suplente Nível Central da SES; Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL; Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da Secretaria Executiva da CIR/BL;
Sr. Anderson Ferreira Pereira, Assistente Administrativo de Saúde da CIR/BL, das
Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Maxwel Sócrates, suplente da SMS Araruama;
Sr. Leônidas Heringer, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios; Sra. Adriana
Moutinho, Suplente da SMS Armação dos Búzios; Sra. Érika Silva Borges, Secretária de
Saúde de Cabo Frio; Sra. Priscila Mendonça de Oliveira Dantas, 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; Sr. Eduardo de Souza Faria, suplente da SMS 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
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Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios: Armação dos Búzios,
Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a presença da
Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL; Sr. Willian Policiano Perez Soares,
Articulador do GT Urgência e Emergência da CIR/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. Plano de Ação da
Rede de Urgência e Emergência (SES). Sr. Eduardo Lenini, Coordenador CURGE, fala
do processo de construção do Plano informa que recebeu a minuta do plano em que estão à
frente Willian de Arraial do Cabo e Maxwel de Araruama, fala que há pontos que precisam
ser atualizados e pede a participação mais direta de todos os municípios. Sr. Lenini se
disponibiliza para um apoio, até mesmo presencial, para a evolução desse processo. Sr.
Alexandre Otávio Chiepe, Secretário Estadual de Saúde, fala que há uma grande
preocupação na estruturação da Rede de Urgência e Emergência na Região da Baixada
Litorânea. Fala da pactuação para a instalação do SAMU e que é importante saber qual a
perspectiva na finalização do plano para que possa ser atrelado ao Planejamento Estadual e
que possa ser feito o apoio necessário para as ações da implantação do Plano. Sr. Leônidas
Heringer, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, fala que um dos principais desafios
é a questão dos leitos de retaguarda, é uma das questões que a região precisa do apoio da
SES e a outra é a questão da reforma dos Hospitais. Sr. Leônidas fala que há interesse dos
municípios em habilitar leitos para compor a rede. Sr. Alexandre fala que vai habilitar leitos
disponíveis nos municípios mesmo sem recursos federais, que são limitados, fala que fará
com recursos Estaduais. Sr. Alexandre pede que seja explanado se houve avanços na
situação da implantação do SAMU Regional, considerando que há proposta de
financiamento aprovada em CIB. Dr. Willian, articulador do GT RUE, fala que houve
avanços, mas que ainda há faltas de dados que será terminado junto ao Plano, fala que o
déficit de leitos ainda é muito grande em alguns municípios e isso tem sido um problema
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para concluir o Plano. Sr. Alexandre pede que sejam apontados os motivos práticos que
impedem a conclusão do Plano, se é ha falta de leitos, quantos seriam e quais os gargalos
por especialidade. Sr. Alexandre pergunta se o hospital de Saquarema já está integrado e
funcionando. Sra. Ana Paula, Subsecretária de Saquarema, informa que a inauguração do
Hospital está prevista para Maio. Dr. Willian, explica a grade de referencia e informa que a
porta de entrada está nas unidades dos respectivos municípios e não há referencia para
Acidente Vascular Encefálico Isquêmico, Nefrologia, hemorragias e recém-nato que precisa
de um suporte de UTI. Sr. Alexandre questiona que a grade é feita muito de forma
municipal, e questiona a falta de uma organização regional. Dr. Willian, explica que a
forma como estão fazendo o plano é de como acontece e não de uma perspectiva futura.
Fala que a escolha foi feita para que fossem demostrado os déficits e o Estado viabilizasse
alguma forma de auxiliar na melhoria do Plano. Sr. Alexandre pede a estimativa de
quantitativo pela serie histórica de cada agravo do quadro e com base nesses dados pede a
revisão das referencias, mesmo que seja fora da região, e qual seriam as ações possíveis
para criar ou transformar alguma unidade em referencia para o agravo ainda sem referencia.
Sr. Alexandre pede que seja feito até dia 15/03/2022, que será um dia que estará na região e
propõe um encontro para finalização das propostas. Não houve outras considerações, sendo
considerada aceita a proposta do Secretário. Sra. Natália fala que fará a organização para
que o encontro aconteça. 2. Cenário Epidemiológico COVID, Situação das Arboviroses
e outros informes (NDVAS/BL). Sra. Delcinéa, Coordenadora do NDVAS/BL, inicia
apresentação informando o consolidado da 1ª até 6ª SE do ano de 2022 os dados do SINAN
apontam 33 casos de Dengue; 12 casos de Chikungunya; não houve notificação de casos de
Zika vírus. Informa que, em relação a Dengue, que em 2021 houve uma redução de 13,9%
nos casos notificados no estado do RJ em relação ao mesmo período de 2021. Em relação à
Zika, observou-se uma redução de 81,8% no número e casos notificados em relação ao
mesmo período do ano passado. Para Febre de Chikungunya, observou-se em 2022 uma
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redução de 46% nos casos notificados em relação ao mesmo período do ano de 2021. Sra.
Delcinéa apresenta o painel Coronavírus – COVID -19 da SES, com a atualização de
16/02/2022, destaca que a região está em Risco Amarelo, que é considerado baixo. A
região possui 86.752 casos confirmados e 3.113 óbitos. Sra. Delcinéa informa que o setor
enviou aos coordenadores dos municípios a Deliberação que autoriza o a execução do
Cofinanciamento do ano de 2022, informa que não recebeu o Plano de Trabalho apenas do
município de São Pedro da Aldeia. Sra. Delcinéa fala que recebeu Tatiana e Laila do
munícipio de São Pedro da Aldeia onde puderam ser sanadas dúvidas em relação aos Planos
de Trabalho. Sra. Delcinéa explana as principais dúvidas dos municípios em relação aos
planos. Sra. Natália Alves, informa que considerando a temática COVID, passará a palavra
a Sra. Karin Neto, Coordenadora da CREG/BL, que vem mantendo as informações sobre as
solicitações de internações atualizadas. Sra. Karin esclarece que houve considerável
diminuição de solicitações em relação a pacientes acometidos pela COVID-19. Sra. Karin
informa que as poucas solicitações recebidas são de pacientes muito menos graves e com
uma boa evolução, sem agravamentos severos que precisem de um suporte maior. Sra.
Karin fala que a situação COVID tem se tornado bem menos preocupante depois de
atingidos números desejáveis da vacinação em massa. II Pactuação: 1. Aprovação da Ata
da 1ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2022. 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. Comunicado SES/ASSRBL Nº 04/2022
sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra. Natália
informa sobre o Comunicado que contem o andamento dos Grupos Técnicos no âmbito da
CIR no período entre as Plenárias. Itens destacados: GC Rede Cegonha: Sra. Natália fala
que há demanda do Ministério Público para atualização do Plano de Ação e que durante a
1ª reunião foi estabelecido prazo de 15 dias (21/02) para cada representante municipal
atualizar e encaminhar seus dados para compor o plano; CIES/BL: Sra. Natália destaca a
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Residência Multiprofissional em Saúde da Família - Região da Baixada Litorânea e informa
uma capacitação de Agente Comunitário de saúde, também realizada pela UFF de Rio das
Ostras, que está sendo divulgada nos grupos, informa que apenas o município de Casimiro
de Abreu passou pela capacitação e que a maioria dos municípios demostram interesse. GT
RUE: Sra. Natália fala necessidade da validação das informações para construção do PAR
já falado anteriormente em outro item. GC RCPD: Sra. Natália fala do cancelamento da
reunião por falta de quórum, destaca que há necessidade de atualização do PAR. Sra.
Natália faz um apelo aos gestores para que sensibilizem seus técnicos da importância de
participação na reunião marcada 14/03/2022. GC RAPS: Sra. Natália parabeniza o grupo e
o Gestor de Búzios, Leônidas, pela Conferência Regional de Saúde Mental ocorrida em
15/02/2022 no município de Búzios. Sr. Leônidas informa que foi muito gratificante poder
contribuir com o evento com a cessão do espaço. Sra. Natália informa que está sendo feito
um consolidado para ser apresentado aos gestores sobre a Conferência. GT AF: Sra.
Natália informa que a reunião foi realizada em 03/02 e houve participação expressiva dos
municípios e ficou acordado o encontro mensal. GTR PRI: Sra. Natália fala que 1ª
Reunião foi realizada em 17/02/2022 e que não houve uma adesão significativa dos
indicados e que a próxima reunião será dia 10/03/2022. Sra. Monique Zita dos Santos
Fazzi, Assessora Chefe da Subsecretaria de Atenção à Saúde, reforça a importância do
trabalho que será feito e faz um apelo aos gestores nesse sentido. Sra. Suely Osório reforça
a importância do trabalho do grupo PRI para reavaliação da situação da região, da
capacidade instalada, dos vazios assistenciais que são informações importantes para o
planejamento das ações necessárias. 2. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely
Osório fala que tem feito o acompanhamento dos cofinanciamentos estaduais e divulgado
aos gestores. Sra. Suely Osório fala que houve uma proposta da SAECA para melhorar o
recurso financeiro para os procedimentos cardiológicos. Sra. Suely fala da divulgação da
Portaria 371 dos Recursos Federais para Assistência Farmacêutica e Portaria 377 Sobre
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recursos atrelados a Atenção Primária em tratamento pós-COVID-19. Nada mais a tratar,
eu, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por
encerrados os trabalhos às dezessete horas e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da
Aldeia, 24 de fevereiro de 2022.

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
Secretária de Saúde de Armação dos Búzios

Érika Silva Borges
Secretária de Saúde de Cabo Frio

Valdeci Pereira da Silva Junior
Secretário de Saúde de Iguaba Grande;

Maria Marcia Sampaio Fontes
Secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia
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