Assessoria de Regionalização

ATA da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos quinze dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e quarenta
minutos deu-se início na sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 300, sala 207, Centro,
São Pedro da Aldeia, RJ, a Primeira Reunião Extraordinária da Comissão Intergestores
Regional da Baixada Litorânea, 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 (em participação hibrida); Sra. Fernanda Fialho; Subsecretária de Atenção à
Saúde; Sra. Claudia Mello, Subsecretária Adjunta; Sra. Monique Fazzi, Assessora Chefe da
Assessoria de Regionalização; Sr. Eduardo Lenini, Coordenador CURGE; Sra. Deisy
Oliveira, Subsecretária de Integração; Sr. Jefferson Fernandes, Assessor Técnico da SAS;
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, Assistente
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; Sr. Jorge Luiz Diniz Moura Filho, Secretário
de Saúde de Arraial do Cabo; Sra. Érika Silva Borges, Secretária de Saúde de Cabo Frio;
Sra. Priscila Mendonça de Oliveira Dantas, suplente da SMS Cabo Frio; Sr. Valdeci Pereira
da Silva Junior, Secretário de Saúde de Iguaba Grande; Sr. Denilson Santa Rosa, Secretário
de Saúde de Rio das Ostras; 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
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da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ. A Plenária Extraordinária contou com a presença
de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis Secretários de Saúde (municípios:
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São
Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Neto, Coordenadora da
CREG/BL; Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL; Sr. Willian Policiano
Perez Soares, Articulador do GT Urgência e Emergência da CIR/BL e representante do
município de Arraial do Cabo; Sr. Adonias Freitas dos Santos, representante do GT RUE de
Iguaba Grande; Sra. Graziela Fantinelli, representante do GT RUE de Cabo Frio. Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL dá boas vinda a todos
informando que a pauta é única: Plano de Ação da Rede de Urgência e Emergência que é
o grande desafio da região e informa que no dia oito de março foi realizada a reunião do GT
RUE da CIR/BL onde foram realizados os ajustes no PAR e compartilhado entre os
Gestores, Membros da Câmara Técnica e Integrantes do GT RUE e que hoje devem ser
realizados os ajustes finais para pactuação hoje ou no dia trinta de março (data da 3ª
Plenária Ordinária) para prosseguir com o Projeto SAMU na Região da Baixada Litorânea.
Sra. Natalia Alves justifica a ausência do Secretário Estadual de Saúde que está em outro
evento, mas que participará de forma híbrida. Passa a palavra para Sra. Fernanda Fialho e
Sra. Claudia Mello que informaram estar presente para ajudar e dirimir dúvidas sobre os
hospitais estaduais e hospital universitário Reitor Hesio Cordeiro e passa a palavra para Sr.
Eduardo Lenine faz uma contextualização sobre o PAR RUE na Baixada Litorânea que
desde 2011, ano da reformulação da política da Rede de Urgência e Emergência, não se
consegue evoluir e fazer o planejamento desta rede na Baixada Litorânea e ser a única
região do ERJ que não possui o mesmo. Relata que o PAR RUE tem por objetivo duas
situações: Construir praticamente como a Rede funciona e a partir dela propor o que se tem
pra acrescentar/agregar a Rede RUE para que se tenha a cobertura ao máximo de
componentes possível e, os financiamentos junto as MS para determinados componentes na
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Rede RUE; informa que esses objetivos precisam se casar para enviar ao MS uma proposta
efetiva e captar recursos previstos no que está baseado a Rede RUE; diz que o PAR é
trabalhoso por ser composto da parte escrita e seus derivados como a grade de referencia
que é o ponto fundamental para saber a destinação dos pacientes, a grade de componentes
da Rede de Urgência e Emergência que são as portas de entrada, leitos de retaguarda, leitos
de UTI, SAMU, UPA onde cada componente precisa ser detalhado para saber o que está
sendo proposto pelos municípios e pela região. Informa que após realizar toda essa
construção o PAR é enviado para o MS para avaliação da parte referente ao financiamento,
mas o foco principal além do financiamento é a organização da Rede RUE; diz que é
importante saber que, dependendo da região, a Rede RUE não se esgota dentro deda própria
região dependendo do agravo e passa a palavra para o Sr. Willian Policiano Perez Soares,
Articulador do GT Urgência e Emergência da CIR/BL que faz uma leitura do PAR narrando
à introdução, características da região, diagnostico situacional e componentes da RUE e irá
se aprofundar nos componentes da RUE. Informa que o componente SAMU vem sendo
construído desde ano passado para saber como seria o SAMU da região de acordo com a
população: cada município teria direito a uma unidade básica e a região três unidades
avançadas assim distribuídas: uma em Rio das Ostras atendendo Casimiro de Abreu, Rio
das Ostras e Armação dos Búzios, uma em São Pedro da Aldeia atendendo São Pedro da
Aldeia, Iguaba Grande, Cabo Frio e Arraial do Cabo e uma em Saquarema atendendo
Saquarema e Araruama; a Central de Regulação no município de Arraial do Cabo. Neste
momento o Sr. Eduardo Lenine informa que existem recursos financeiros estaduais para
arcar com a construção da Central de Regulação e a construção das Bases Descentralizadas
com equipamentos e mobiliários e paralelo há processo para aquisição de ambulâncias; fala
que o serviço para funcionar precisa de custeio através da habilitação e qualificação do MS,
mas o Estado faz uma contrapartida do mesmo valor até ser habilitada pelo MS. Sr. Willian
Policiano Perez Soares continua narrando sobre PAR sobre as portas de entradas na região:
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são seis UPAs (cinco unidades mistas e uma unidade especializada pediátrica), uma em
Araruama, duas em Cabo Frio, uma em Iguaba Grande, uma em Rio das Ostras, uma em
São Pedro da Aldeia (pediátrica); fala que as UPAs são as portas de entradas dos
municípios. Sr. Eduardo Lenine ressalta que durante a construção do PAR se coloca o que
existe na região e as proposições futuras. Retornando as portas de entrada, Sr. Willian
Policiano Perez Soares informa que existem as portas de entradas dos hospitais municipais,
Araruama e Iguaba Grande as portas são as UPAs e não há projeção de hospital no futuro,
São Pedro da Aldeia já está no CNES como hospital e os demais municípios tem hospital e
cita o nome dos hospitais e UPAs: Araruama: UPA 24h de Araruama; Armação dos Búzios:
Hospital Municipal Dr. Rodolpho Perissé; Arraial do Cabo: Hospital Geral de Arraial do
Cabo; Cabo FRIO: Hospital Municipal São José Operário, UPA Parque Burle, Hospital
Municipal Otime Cardoso dos Santos, UPA Tamoios; Casimiro de Abreu: município não
deu informação, mas será mencionado no PAR; Iguaba Grande: UPA Iguaba Grande; Rio
das Ostras: UPA que irá sofrer a projeção para o futuro hospital; São Pedro da Aldeia: UPA
Estadual Pediátrica, Pronto Socorro Municipal que irá sofrer a projeção para Hospital
Municipal; Saquarema: Hospital Nossa Senhora de Nazareth que está alterando o nome e já
tem novo CNS. Sr. Eduardo Lenine informa que hoje é assim que funcionam as postas de
entradas da Região da Baixada Litorânea e baseado nas portarias será definida qual delas
podem receber recurso adicional pela Rede da RUE, UPA não pode porque já recebe. Sr.
Willian Policiano Perez Soares informa que as linhas de cuidados que poderiam receber
este recurso seriam Pediatra (leito de UTI e Enfermaria), Neurocirurgia, Ortopedia e
Cardiovascular; Relata como sugestão; Saquarema com a linha de cuidados em Pediatria,
Armação dos Búzios com Ortopedia e Arraial do Cabo com Neurocirurgia. Sr. Willian
Policiano Perez Soares apresenta a planilha de cálculo da necessidade de leitos clínicos da
Baixada Litorânea onde há um déficit de cento e vinte e quatro leitos; a planilha de leitos de
UTI já com a projeção futura do PAHI e quase todos os municípios colocaram os dez leitos
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que só serão liberados se disponibilizados na Rede RUE na Central de Regulação e a região
ficaria com cento e dezesseis leitos de UTI. Neste momento a Sra. Claudia Mello,
Subsecretária Adjunta informa que os dez leitos de UTI do Hospital Universitário Reitor
Hesio Cordeiro possivelmente estarão prontos para uso a partir do mês que vem, que a
estrutura está pronta e que o grande problema é recursos humanos; os outros dez leitos
ficarão para o final deste ano. Sr. Willian Policiano Perez Soares pergunta a possibilidade
do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro além dos leitos de UTI se poderia
funcionar com leitos de clínica para girar melhor o leito de UTI. Neste momento a Sra.
Karin Neto, Coordenadora da CREG/BL pede a palavra e relata que a proposta sobe o do
Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro é muito boa, mas na prática não funciona e há
grande dificuldade em enviar pacientes basais para o referido hospital e que a região precisa
muito desses leitos e Sra. Claudia Mello informa que conversou todos esses problemas
foram conversados hoje durante a visita no hospital e que se prontificaram a resolver todas
as questões pendentes. Sra. Fernanda Fialho; Subsecretária de Atenção à Saúde relata que
orientou ao referido hospital que dê preferência, neste momento, a atender leitos de
retaguarda porque, tecnicamente hoje com a estrutura que tem, é arriscado receber
pacientes agudo proveniente de UPA até eles se estruturarem. Sr. Willian Policiano Perez
Soares descreve sobre a planilha de leitos de cuidados prolongados e unidade hospitalar de
cuidados prolongados informando que a região não tem esses leitos e não há projeção para
esta linha de cuidados. Neste momento, Sr. Eduardo Lenine fala sobre a Grade de
Referencia que é como vai ficar o funcionamento em termos do fluxo do paciente dentro da
Rede da RUE na região, é uma tabela padrão onde se coloca os agravos, os municípios e
primeira, segunda e terceira referência pra aquele tipo de agravo dentro daquele município;
informa que esta grade é dinâmica e a região tem autonomia para fazer as alterações. Neste
momento, o Sr. Leônidas Heringer Fernandes, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios
solicita que seja apontado na Grade de Referência o que ficou de preocupante, como o que
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não há segunda referência. Sr. Willian Policiano Perez Soares faz a leitura de toda grade
apontando o que ficou preocupante; relata que o mais preocupante é o paciente
cardiovascular e o paciente com Hemorragia digestiva ou hemoptise maciça que não tem
referência definida. Sr. Eduardo Lenine relata que este paciente terá seu primeiro
atendimento na unidade do município para estabelecer hemodinamicamente e posterior
definição do local para procedimento. Sra. Claudia Mello fala que o PAR RUE da Baixada
Litorânea evoluiu muito desde última reunião, que agora será preciso afinar as referências
para pactuar. Neste momento, o Sr. Leônidas Heringer Fernandes, Secretário de Saúde de
Armação dos Búzios sugere que o PAR seja pactuado hoje e que as adequações necessárias
ficam para serem apresentadas na 3ª Plenária Ordinária CIR/BL 2022. Todos que estão
presentes concordam e fica pactuado o Plano de Ação Regional Urgência e Emergência da
Baixada Litorânea. O Sr. Alexandre Otávio Chiepe, Secretário Estadual de Saúde, em forma
hibrida, relata que observou que a região avançou muito na discussão do PAR e parabeniza
a região pelo trabalho e pactuação. Nada mais a tratar, eu, Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos às dezesseis horas e
trinta e um minutos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 15 de março de
2022.
.
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL

Leônidas Heringer Fernandes
Secretário de Saúde de Armação dos Búzios

Jorge Luiz Diniz Moura Filho
Secretário de Saúde de Arraial do Cabo
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Érika Silva Borges
Secretária de Saúde de Cabo Frio

Valdeci Pereira da Silva Junior
Secretário de Saúde de Iguaba Grande

Denilson Santa Rosa
Secretário de Saúde de Rio das Ostras

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