Assessoria de Regionalização

ATA da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze minutos
deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM, disponibilizado
pela SE-CIR/BL, a Terceira 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): Sra. Márcia Regina da Silva de Mesquita, Representante
Nível Central da SES; Sra. Karen Cristine Felix da Silva, suplente do Nível Central; Sr.
Marcelo Rodrigues, Superintendente da SAECA; Tatiana Bozza, representante da SAECA;
Sra. Thatiana Mattos, representante da SUPES; Sra. Simone Machado de Azevedo,
Assistente 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; Sr. Jorge Luiz Diniz Moura
Filho, Secretário de Saúde de Arraial do Cabo; Sra. Romilda, suplente da SMS Arraial do
Cabo; Sr. Valdeci Pereira da Silva Junior, Secretário de Saúde de Iguaba Grande; Sr. Luis
Otávio de Carvalho, suplente da SMS Casimiro de Abreu; Sr. Denilson Santa Rosa,
Secretário de Saúde de Rio das Ostras; Sr. Eduardo de Souza Faria, suplente da SMS 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 oito 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 NDAVS/BL; Sra. Karin Neto, Coordenadora da CREG/BL; Sra. Graziela Fantinelli,
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suplente do GT RUE da SMS Cabo Frio; Sra. Marcia Cristina Pereira de Souza da Costa,
representante da CT de Rio das Ostras e Articuladora do GT Regulação e Sra. Lídia Soares,
Representante da UFF/Rio das Ostras. Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR/BL, agradece participação dos convidados e dá início à
reunião: I. Apresentação: 1. Relatório PPI (SAECA). Sr. Marcelo Rodrigues,
Superintende da SAECA/SES, fala que dará alguns avisos independente do Relatório da
PPI, informa que o processo de habilitação do serviço de oncologia em Macaé tem
avançado e que, com esse serviço habilitado, a região terá um apoio para esse tipo de alta
complexidade. Sr. Marcelo fala que, na questão da Cardiologia, será pago todo o extra teto
ao prestador para que aumente o numero de cateterismo. Sra. Karin Neto, Coordenadora da
CREG/BL, alerta para o déficit do transporte sanitário na maioria dos municípios da
Região, que o serviço oncológico em Macaé seria uma opção que deveria ser discutida. Sra.
Karin alerta que o problema da distancia pode gerar casos que se caracterizam
desassistência e teme o aumento da judicialização. Sra. Karin fala que há interesse do
prestador local em aumentar o serviço, e que está sendo realizado um estudo da demanda
que é atendida pela Região Norte. Sr. Marcelo se propõe a conversar com o prestador local
e fala que há, dentro de um limite, como aumentar o valor se for possível atender parte da
demanda excedida. Sra. Marcia Costa, Coordenadora do GT Regulação, lembra o recurso
de cardiologia que foi realocado para o município do Rio de Janeiro pelo motivo da
desabilitação do antigo prestador, e que após a habilitação do novo prestador esse recurso
não retornou para a Região. Sr. Marcelo se compromete na tentativa de viabilizar o retorno
do recurso, fala que não é uma tarefa fácil já que os recursos são utilizados em outros
serviços que também apresentam demanda, mas que ele precisa da capacidade do prestador
local. Sra. Karin fala que o problema da cardiologia na Região não é só o Cateterismo, fala
que, mesmo havendo vagas no prestador, há pacientes aguardando o procedimento desde
setembro de 2021 e que há um total de 103 pacientes em fila por conta de restrições na PPI.
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Sra. Karin fala que há verbas para procedimentos que não estão sendo utilizados e solicita
esclarecimentos se não poderiam ser redirecionados a procedimentos com grande demanda
como o cateterismo. Sr. Marcelo fala que há um esforço para aumento de verbas para
cardiologia, e que há um receio que os prestadores forcem um aumento dos valores por
procedimento. Sr. Marcelo fala que o Estado tem feito esforços para resolver os problemas
e está aberto a conversas, só informa que não há como ficar a mercê das vontades dos
prestadores. Sr. Marcelo fala que notou que há novos serviços de oftalmologia na Região,
pede um esforço para que a Rede de Oftalmologia seja organizada e que seja iniciado esse
processo na próxima CIB. Sra. Tatiana Bozza, SAECA, fala sobre o relatório da PPI,
entende que é uma tarefa trabalhosa, mas é para um objetivo importante. Sra. Tatiana fala
que é importante ter uma analise dos recursos federais para que se tenha um ajuste na
assistência a saúde. Sra. Tatiana fala que ainda não há capacidade de se fazer uma revisão
total da PPI, e que essa ação visa resolver problemas pontuais focando no que é mais
crítico. Sra. Tatiana fala que, não avançando com essa ação, o Estado trabalhará para
minimizar esses gargalos de outra forma. Sra. Marcia fala que um dos gargalos
generalizado nos municípios da Região é a área da Urologia, não há referencia, a regulação
é feita com muita dificuldade. Sra. Marcia fala que está disponível para fazer um Relatório
Regional, mas é necessário que os técnicos dos municípios enviem seus relatórios com as
informações dos respectivos munícipios. Sra. Tatiana fala que é importante se fazer um
esforço para que os pontos críticos sejam identificados e que se há dificuldades técnicas ou
de RH para esse trabalho, isso deve ser relatado. Tatiana fala que alguns problemas serão
mais fáceis e outros precisarão de soluções mais elaboradas, mas a expectativa é saber onde
trabalhar. Sra. Simone faz um apelo aos gestores para que disponibilizem seus técnicos da
regulação para esse trabalho, lembra que Marcia tem feito esse pedido desde dezembro de
2021. 2. Cenário Epidemiológico COVID, Situação das Arboviroses e outros informes
(NDVAS/BL). Sra. Delcinéa, Coordenadora do NDVAS/BL, inicia apresentação
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informando o consolidado da 1ª até 12ª SE do ano de 2022. Os dados do SINAN apontam
83 casos de Dengue; 17 casos de Chikungunya; 01 caso de Zika vírus. Informa que, em
relação a Dengue, que em 2021 houve um aumento de 68% nos casos notificados no estado
do RJ em relação ao mesmo período de 2021. Sra. Delcinéa faz um alerta para esse
aumento substancial, que anteriormente só se observava redução, para notificação dos
acometidos com esse vírus. Em relação à Zika, observou-se uma redução de 54,5% no
número e casos notificados em relação ao mesmo período do ano passado. Para Febre de
Chikungunya, observou-se em 2022 uma redução de 27,7% 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 29/03/2022, destaca que a região está em Risco
Amarelo, que é considerado baixo e alguns municípios estão classificados como Risco
Verde, que é o caso de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. A região possui 98.368 casos
confirmados e 3.186 óbitos. Em relação ao Relatório de Visita Domiciliar por município e
de Cobertura, a área técnica aponta Arraial do Cabo, Cabo Frio e Casimiro de Abreu e
Iguaba Grande como os quatro municípios que completaram o primeiro ciclo com a meta
mínima. Sra. Suely solicita que o NDVAS faça uma reunião especifica com os Gestores e a
CIR especifica sobre as Visitas Domiciliares para que sejam levantadas as dificuldades para
cumprir a meta já que mais da metade dos municípios não conseguiram atingir o mínimo
esperado. Sra. Delcinéa fala que pedirá uma participação da equipe técnica da SES na
próxima reunião do GT VS. II Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 2ª Reunião
Ordinária CIR/BL de 2022. 2. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária
CIR/BL de 2022. Sra. Simone pergunta se há alguma consideração a ser feita e propõe a
aprovação das atas. Não houve outras considerações, sendo consideradas pactuadas. 3.
Residência UFF (CIES/BL) Professora Lídia, UFF - Rio Das Ostras, fala que havia
trabalhos intencionados para implantação das Bolsas de Residência na região desde
novembro do ano passado. Professora Lídia fala que conseguiu elaborar um instrumento
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para o inicio do programa em 2023 e que a avaliação das estruturas dos municípios está
sendo avaliadas. Professora Lídia fala que a seleção inicial comtempla quatro municípios
como de alto potencial para implementação, que são Armação dos Búzios, Cabo Frio,
Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Os outros municípios foram classificados como de
Médio Potencial, sendo apenas Araruama o município que não manifestou interesse no
preenchimento do instrumento para participação do programa. Professora Lídia fala que
está no estágio de elaboração do Projeto Pedagógico que precisa ser aprovado por várias
instancias da UFF e na SES. Sra. Thatiana Mattos, representante da SUPES/SES, propõe a
aprovação dos gestores para pactuação da participação dos municípios elegíveis no
momento ao programa. Sra. Thatiana solicita a liberação dos profissionais que estão
participando da comissão que elabora o Programa nas etapas finais. Sra. Suely fala que é
um marco ter residentes dentro das unidades da Região e que representa a presença das
universidades na Rede. Professora Lídia informa que foram acordadas 12 Bolsas para
residência multiprofissional nesse primeiro momento e que serão alocadas 3 vagas em cada
município aprovado. Não houve outras considerações, sendo considerado pactuado. III
Informes: 1. Participação XXXVI Congresso do CONASEMS/2022(CT-CIR/BL) Sra.
Simone fala que foi um pedido da Câmara Técnica solicitando a utilização do saldo de
rendimento referente ao Recurso Regional da Educação Permanente depositado no
município de Rio das Ostras, para viabilização da participação de técnicos no XXXVI
Congresso do CONASEMS/2022. Sra. Simone informa que o Congresso será realizado no
mês de julho em Campo Grande – MS (12/07 a 15/07). Sra. Simone sugere a participação
de 12 técnicos, a mesma quantidade que participaram no ano de 2019. Sra. Suely fala que
devem ser obedecidos critérios de indicação para a participação dos profissionais, que seria
priorizado participante da Câmara Técnica, GT Planejamento e GT Atenção Primária,
respectivamente. Sra. Suely lembra que o profissional que participa do congresso é
responsável por produzir um relatório sobre o evento no intuito de multiplicação das
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informações obtidas que possam auxiliar a região. Sra. Simone sugere a pactuação, houve
manifestação dos presentes favoráveis ao sugerido. Não houve outras considerações, sendo
considerado pactuado. 2. Curso Técnico de Agente de combate a Endemias. Sra. Simone
fala que se trata de informe sobre o edital para processo seletivo do Curso Técnico de
Agente de combate a Endemias, modalidade EAD e ACS realizado pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 3. Comunicado SES/ASSRBL Nº 06/2022 sobre
os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra. Simone fala
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. Simone fala que na 2ª
reunião do grupo foi disponibilizado arquivo do PAR Rede Cegonha no Google drive para
todos os integrantes do GC façam suas atualizações; CIES/BL: Sra. Simone fala que foi
pactuado os municípios para a Residência Multiprofissional em Saúde da Família - Região
da Baixada Litorânea GT RUE: Sra. Simone fala que o Plano foi aprovado na 1ª plenária
Extraordinária ocorrida em 15/03/2023 e que o Dr. Willian, Coordenador do GT RUE, fará
algumas alterações sugeridas pelo Sr. Lenine, Coordenador CURGE/SES, para finalizar.
GC RCPD: Sra. Simone fala que também é um grupo que está atualizando o Plano
Regional e que foi disponibilizado arquivo no Google drive para todos os integrantes do
GC façam suas atualizações. Sra. Simone informa que a próxima reunião terá a participação
da Área Técnica da SES para discutir Dispositivos Regionais.

GT AF: Sra. Simone

informa que a 2ª reunião cancelada por falta de quórum e que a próxima reunião será dia
07/04/2022. GTR PRI: Sra. Simone fala que na 3ª Reunião do grupo foi construída a
Matriz SWOT fala que a 4ª Reunião agendada para 13/04. Sra. Simone alerta para a
importância de incentivar a participação dos técnicos integrantes do grupo. 4. Outros
informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely Osório fala que tem enviado por WhatsApp as
apresentações da CIB e Assembleia. Sra. Suely Osório alerta para o prazo do RAG que
termina no mês corrente. Sra. Suely Osório lembra que tem feito o acompanhamento dos
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cofinanciamentos estaduais e continua divulgando aos gestores. Sra. Suely pede a Sra.
Marcia que informe as mudanças divulgadas pela Regulação Estadual. Sra. Marcia Costa,
fala das mudanças na inserção dos pacientes nos sistemas. Sra. Marcia informa que o
cadastro, que antes seria feita no SISREG, passa a ser feita no SER. Nada mais a tratar, eu,
Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, dei por encerrados os
trabalhos às doze horas e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 31 de março
de 2022.

Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR

Simone Machado de Azevedo
Assistente da Secretaria Executiva da CIR/BL

Leônidas Heringer
Secretária 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

Denilson Santa Rosa
Secretário de Saúde de Rio das Ostras;
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Maria Marcia Sampaio Fontes
Secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia
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