ATA da 5ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas e treze
minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a quinta 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 Felix, Suplente da
Representante Nível Central da SES; Sr. Marcelo Rodrigues Castro, 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, Sr. Anderson Ferreira Pereira,
Agente Administrativo de Saúde da CIR/BL, das Secretarias Municipais de Saúde (SMS):
Sr. Leônidas Heringer, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Sra. Adriana
Moutinho, Suplente da SMS Armação dos Búzios; Sr. Jorge Luiz Diniz, Secretário de
Saúde de Arraial do Cabo, Sra. Priscila Dantas, Suplente da SMS de Cabo Frio; Sra.
Priscila Gasparetto Alves, Suplente da SMS Casimiro de Abreu; Sra. Raquel Vargas,
Suplente da SMS de Iguaba Grande; Sr. Marcelo Almeida Fonseca, Suplente da SMS 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 sete Secretarias Municipais de Saúde, sendo dois
Secretários de Saúde (municípios: Armação dos Búzios e Arraial do Cabo). A Plenária
contou com a presença da Sra. Delcinea Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL; Sra. Karin
Neto, Coordenadora da CREG/BL; Sra. Guida Silva, Apoiadora CAARVS/SVS/SES; Sra.
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Solange Cirico Costa, Representante do COSEMS/RJ; Sra. Carolina Bernardo, Assessora
Técnica da SMS Cabo Frio; Sra. Adriana Moutinho, Representante da Câmara Técnica de
Rio das Ostras; Sra. Rosiane da Silva Santana, Relatora do GT Regulação da CIR/BL. Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, agradece participação de
todos, informa que será necessário haver inversão de pauta e dá início à reunião pelo item
II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2022. Sra.
Natália Dias da Costa Alves pergunta se há alguma consideração a ser feita e propõe a
aprovação da ata. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada. 2. Ratifica
a Deliberação ad referendum CIR BL nº 10, de 11/05/2022, que pactua a atualização
da redação do Plano de Urgência e Emergência da Baixada Litorânea e sua Planilha
de Componentes (CURGE/SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi
solicitado pela CURGE/SES e se trata de ratificação da Deliberação ad referendum CIR BL
nº 10, de 11/05/2022, que pactua a atualização da redação do Plano de Urgência e
Emergência da Baixada Litorânea e sua Planilha de Componentes e foi necessário realizar
nova formatação no PAR RUE sem alteração da redação e realizada alteração na planilha
de componentes incluindo alguns itens. E agradece ao Coordenador da CURGE/SES por
todo empenho na formatação e avaliação do PAR RUE da Baixada Litorânea. Não houve
outras considerações, sendo considerada pactuada. 3. Prestação de Contas do 1º
quadrimestre de 2022 e do 2º e 3º quadrimestre de 2021 do NDAVS/BL (NDAVS/BL).
Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que se trata da prestação de contas referente ao 1º
quadrimestre de 2022 e do 2º e 3º quadrimestre de 2021, que foi apresentado pela SMS de
São Pedro da Aldeia e avaliado pelo NDAVS/BL. Não houve outras considerações, sendo
considerada pactuada. 4. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de
10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou
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Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro
para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS – SMS Cabo Frio
(Hospital Municipal São José do Operário). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa
que foi solicitado pela SMS Cabo Frio através do Ofício Número 17A/2022 de 30/03/2022
se trata de pactuação sobre a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022 que pactua o
Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde
nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos
Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde
integrantes do SUS; de abrangência Regional – referência regional Pactuação da RUE
urologia, urgência urológica, UTI e 10 leitos de retaguarda. Não houve outras
considerações, sendo considerada pactuada. Neste momento a Sra. Suely Osório pergunta
se há previsão para o serviço de urologia e a Sra. Carolina Bernardo, informa que assim que
for feito os ajustes necessários serão liberados. 5. Solicitação de adesão a Deliberação
CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio Financeiro para
Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio
de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de
Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS – SMS Cabo
Frio (Hospital Municipal Otime Cardoso). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que
foi solicitado pela SMS Cabo Frio através do Ofício Número 16A/2022 de 30/03/2022, se
trata de pactuação sobre a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022 que pactua o
Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde
nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos
Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde
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integrantes do SUS; de abrangência Regional. 10 leitos UTI /pediátrica no projeto PAIH
Otime Cardoso. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada. Porém, o
município precisa encaminhar o novo projeto e, Sra. Carolina Bernardo, informa que está
realizando a adequação e irá encaminhar. 6. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ
nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar
e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de
Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de
Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS – SMS Rio
das Ostras (Hospital Naelma Monteiro). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que
foi solicitado pela SMS Rio das Ostras através do através do Ofício Número 124/2022 de
12/05/2022, se trata de pactuação sobre a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que
pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos
de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de
Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de
Saúde integrantes do SUS – SMS Rio das Ostras (Hospital Naelma Monteiro); de
abrangência Regional - leitos de UTI. Não houve outras considerações, sendo considerada
pactuada. 7. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ nº 6.585 de 11/11/2021 que
pactua o componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou Reformar e/ou
Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidade e/ou Diagnóstico do
Programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde integrantes do
Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro -– SMS Rio das Ostras (Centro
de Hemodiálise, Centro Oftalmológico, Centro Odontológico). Sra. Natália Dias da
Costa Alves informa que foi solicitado pela SMS Rio das Ostras através do através do
Ofício Número 121/2022, 122/2022 e 123/2022 de 12/04/2022, se trata de pactuação sobre
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a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio
Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do
Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do
Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS –
SMS Rio das Ostras (Centro de Hemodiálise, Centro Oftalmológico, Centro Odontológico);
de abrangência Regional - atendimento dos Centros Especializados. Não houve outras
considerações, sendo considerada pactuada. III. Informes: Sr.ª Natália informa que os
itens 2 e 3 referem-se à Deliberação CIB-RJ nº 6.729 - 2. Solicitação de adesão a
Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio
Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios
do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais
e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do
SUS – SMS Iguaba Grande (Policlínica Municipal de Iguaba Grande). Sra. Natália
Dias da Costa Alves informa que foi solicitado pela SMS de Iguaba Grande através do
Ofício Número 81/2022 de 29/04/2022, se trata de informe sobre a Deliberação CIB-RJ nº
6.729 de 10/02/2022 que pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou
Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o
ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS. SMS Iguaba Grande
(Policlínica Municipal de Iguaba Grande); abrangência Municipal. 3. Solicitação de
adesão a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de
Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos
municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio
aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde
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integrantes do SUS – SMS Rio das Ostras (Pronto Socorro Municipal e Unidades
Básicas de Saúde). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi solicitado pela SMS
de Rio das Ostras através dos Ofícios Número 125/2022 de 12/05/2022 e 131/2022 de
13/05/2022, se trata de informe sobre a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que
pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos
de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de
Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de
Saúde integrantes do SUS – SMS Rio das Ostras (Pronto Socorro Municipal e Unidades
Básicas de Saúde); abrangência Municipal. Sr.ª Natália informa que os itens 4, 5 e 6
referem-se à Deliberação CIB-RJ nº 6.585 - 4. Solicitação de adesão a Deliberação CIBRJ nº 6.585 de 11/11/2021 que pactua o componente de Apoio Financeiro para
Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de
Especialidade e/ou Diagnóstico do Programa de apoio aos estabelecimentos
ambulatoriais de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de
Janeiro -– SMS Rio das Ostras (Policlínica de Rio das Ostras). Sra. Natália Dias da
Costa Alves informa que foi solicitado pela SMS de Rio das Ostras através do Ofício
Número 120/2022 de 12/05/2022, se trata de informe sobre a Deliberação CIB-RJ nº 6.729
de 10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar
os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de
2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos Estabelecimentos
Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS – SMS Rio das Ostras (Policlínica de Rio das
Ostras); abrangência Municipal. 5. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ 6.585, de
11/11/2021 que pactua o Programa de apoio aos estabelecimentos Ambulatoriais de
saúde integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS no Estado do Rio de Janeiro –
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SMS de São Pedro da Aldeia (Policlínica Municipal). Sra. Natália Dias da Costa Alves
informa que foi solicitado pela SMS de São Pedro da Aldeia através do Ofício Número
122/2022 de 18/04/2022, se trata de informe sobre a Deliberação CIB-RJ 6.585 de
11/11/2021 que pactua o Programa de apoio aos estabelecimentos Ambulatoriais de saúde
integrantes do Sistema Único de Saúde – SUS no Estado do Rio de Janeiro - SMS de São
Pedro da Aldeia (Policlínica Municipal), abrangência Municipal. 6. Solicitação de adesão
a Deliberação CIB-RJ 6.585, de 11/11/2021 que pactua o Programa de apoio aos
estabelecimentos Ambulatoriais de saúde integrantes do Sistema Único de Saúde –
SUS no Estado do Rio de Janeiro – SMS de Saquarema (Policlínica Municipal
Prefeito Carlos Campos da Silveira). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi
solicitado pela SMS de Saquarema através do Ofício Número 135/2022 de 29/04/2022, se
se trata de informe sobre a Deliberação CIB-RJ 6.585 de 11/11/2021 que pactua o
Programa de apoio aos estabelecimentos Ambulatoriais de saúde integrantes do Sistema
Único de Saúde – SUS no Estado do Rio de Janeiro - SMS de Saquarema (Policlínica
Municipal Prefeito Carlos Campos da Silveira), abrangência Municipal. Sr.ª Natália
informa que o itens 7 referem-se à Deliberação CIB-RJ 6.729 - 7. Solicitação de adesão a
Deliberação CIB-RJ 6.729, de 10/02/22 que pactua o Componente de Apoio Financeiro
para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do
Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do
Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS
no Estado do Rio de Janeiro – SMS de Saquarema (Policlínica Municipal Prefeito
Carlos Campos da Silveira). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi solicitado
pela SMS de Saquarema através do Ofício Número 134/2022 de 29/04/2022, se trata de
informe sobre a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de
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Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios
do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do
Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS –
SMS de Saquarema (Policlínica Municipal Prefeito Carlos Campos da Silveira),
abrangência Municipal. 8. Comunicado SES/ASSRBL Nº 10/2022 sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra. Natália Dias da Costa
Alves informa que se trata do Comunicado contendo o andamento dos Grupos Técnicos no
âmbito da CIR, que ocorreram no período entre as Plenárias. Será apresentado pela
Secretária Executiva da CIR/BL. Destaques: *GC Rede Cegonha: atualização do PAR no
Google drive disponibilizado pela SE-CIR/BL; Convidar a Coordenadora da CREG/BL
para próxima. Próxima reunião 06/06, solicita aos municípios de Rio das ostras e
Saquarema que enviem o relato sobre fluxo obstétrico conforme solicitação do MP;
*CIES/BL: Recebemos da SMS Rio das Ostras modelo de ofício para indicação de um
técnico para participar do Congresso CONASEMS; A Área Técnica SES (SUPES/SES) irá
convidar os membros da CIES MII e CIES Norte para troca de experiência sobre NEPS;
Próxima reunião 13/06; *GC RAPS: dia 10/05 houve a oficina para construção do PAR
RAPS com integrantes do GT AB e GT RUE. Próxima reunião 14/06 presencial. Neste
momento a Sra. Natalia informa que alguns GTs estão retornando as reuniões presencias e
pergunta se pode organizar a próxima plenária de forma presencial e os presentes
concordaram. ; *GT RUE: PAR pactuado em CIB; *GC RCPD: Cada representante
municipal realizar a atualização do PAR, disponibilizado pelo Google drive, inclusive a
inclusão dos projetos. Próxima reunião 06/06; *GT AF: Teve a oficina que foi excelente.
Reunião realizada em 12/05 com boa participação; *GTR PRI: 5ª Reunião ocorreu em
02/05; foi apresentada a atividade 3 e distribuída às tarefas no GE; Na 6ª Reunião, 17/05,
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foi realizada a leitura do consolidado elaborado pelos municípios referente ao relatório de
diagnóstico do estágio atual do PRI; A Oficina do PRI, da Baixada Litorânea, será dias 20 e
21 de setembro em Niterói. 9. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Natália Dias da
Costa Alves informa que se trata de itens de destaque para conhecimento dos Secretários
Municipais de Saúde da Região como eventos e portarias publicadas e passa a palavra para
Sra. Suely Osório que fala sobre os salários dos ACS e ACE que estão esclarecidas na
apresentação do jurídico do COSEMS; fala sobre apresentação dos cofinanciamentos do
Estado; relata sobre o desabastecimento dos medicamentos injetáveis e soro e que o
COSEMS fez uma Nota Técnica com orientações; fala que o consolidado do Escuta AB
será realizado e encaminhado pra todos; relata sobre portaria de recurso financeiro para
educadores físico lotados na APS. Neste momento retornamos ao item I. Apresentação: 2.
Indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQAVS - ano 2020 (SVS/SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi solicitado
pela SUBVAPS e que se trata do resultado do desempenho dos Municípios no que se refere
aos indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PQA-VS
- ano 2020 e passa a palavra para Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL que
realiza a apresentação falando sobre os 14 indicadores do programa e das: Portaria nº 1.708,
de 16/08/2013; Portaria nº 1520, de 30/05/2018 que Revisa a relação de indicadores e suas
respectivas metas do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), definindo os indicadores válidos a partir do ano de 2018, e que continuam válidos até
o momento atual (2022); Portaria nº 2.497, de 29/09/2021 que Divulga o resultado da Fase
de Avaliação do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)
de 2020 e os valores a serem transferidos aos Estados, Distrito Federal e Municípios que
aderiram ao Programa e apresenta os resultados do PQA-VS – 2020 do Estado do Rio de
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Janeiro e da Região da Baixada Litorânea informando que o Estado do Rio de Janeiro está
em ultima posição com mínimo de 30% do alcance das metas; realiza a apresentação dos
resultados, por município, da Baixada Litorânea informando a perda financeira dos
municípios que não alcançaram o percentual esperado e a posição dos municípios de acordo
com o percentual e alcance das metas considerando os estratos populacionais; informa o
repasse, em valor, de recursos do PQAVS 2020 de acordo com os as metas alcançadas e
estrato populacional. A Sra. Suely Osório faz algumas considerações em relação aos
imóveis visitados, ao LIRAa, a distribuição de Imunobiológicos pelo MS, e a sífilis em
gestante e indicadores da rede materno-infantil e solicita aos municípios que vejam essa
questão. A Sra. Guida Silva enfatiza o empobrecimento e a desmotivação da Vigilância em
Saúde em todos os sentidos que leva a esses resultados. Sra. Ana Paula Duarte relata sobre
os instrumentos de informação que precisam melhorar tanto no quem utiliza pra inserir
dado como quem utiliza pra buscar dados, como exemplo o SINAN. 3. Cenário
Epidemiológico COVID, Situação das Arboviroses e outros informes (NDVAS/BL).
Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi solicitado pelo NDAVS/BL que se trata
da apresentação sobre Cenário Epidemiológico COVID, Situação das Arboviroses e outros
informes SVS/SES e passa a palavra para Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
NDAVS/BL que realiza a apresentação informando que em relação à Dengue houve um
aumento de 177,6% no número de casos notificados, no estado do RJ, em relação ao
mesmo período de 2021 e que na baixada Litorânea Cabo Frio e Rio das Ostras apresentam
maior número de notificações; Febre de Chikungunya houve um aumento de 1,7% nos
casos notificados em relação ao mesmo período de 2021; Zika houve uma redução de
51,6% no número de casos notificados em relação ao mesmo período do ano passado;
Cenário da SRAG / COVID-19 na Baixada Litorânea até a 20ª SE de 2022: casos
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confirmados: 103.051 e óbitos 3.217. A Sra. Karin Neto, Coordenadora da CREG/BL relata
que há 15 dias não existe um grande aumento, mas há um aumento de numero de
solicitação de internação de casos mais leves. Neste momento retorna ao item de Informes:
1. Resolução SES 2.717, de 09 de maio de 2022 (SUPAECA). Sra. Natália Dias da Costa
Alves informa que foi solicitado pela SUPAECA, em decorrência de encaminhamento na
reunião SES/COSEMS e passa a palavra para o Sr. Marcelo Rodrigues que se trata de
financiamento de Cirurgias Eletivas 2022 iniciando com recurso de 54 milhões com
exceção do município do Rio de Janeiro para todo o Estado; informa que este recurso não é
somente para a cirurgia, mas também para os exames pré-operatórios e risco cirúrgico;
informa que o m município que tem hospital próprio o recurso cai diretamente não
precisando de contratualização; informa que até dia 10/06/2022 aguarda a proposta da
região pra saber quais municípios poderão executar esses procedimentos ou alguns desses
procedimentos que estão no rol de procedimentos; relata como deve ser o realizado o
acordo regional ou fora da região; os municípios que tem hospital próprio podem iniciar a
solicitação para receber o recurso. Sra. Ana Paula Duarte pergunta se o hospital, que será
inaugurado em Saquarema e não tem produção, se pode entrar com proposta e Sr. Marcelo
informa que sim. Sra. Suely Osorio pergunta como será a regulação, se os municípios
executores vão colocar as vagas no SER e Sr. Marcelo informa que ele irá colocar no SER,
que já combinou com a superintendência de regulação. Sra. Solange Cirico Costa,
Representante do COSEMS/RJ fala da importância da região se organizar, verificar as filas
e se planejar. A Sra. Priscila Dantas informa que Casimiro de Abreu não tem grande
demanda reprimida, mas que irá adquirir aparelho de vídeo e tem interesse em colocar essas
cirurgias porem o aparelho chega até dezembro e pergunta se já coloca essas cirurgias por
vídeo; Sr. Marcelo sugere que aguarde por conta da produção. Sra. Suely Osório pergunta
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que se forem fazer as cirurgias em outra região precisa encaminhar pra SAECA e Sr.
Marcelo informa que não e somente o executor e que a fila pode ser dividida com livre
demanda. A Sra. Natalia pergunta se algum município tem interesse em ser executor: Sra
Ana Paula Duarte informa que quando o hospital for inaugurado Saquarema tem interesse,
Cabo Frio manifestou pelo chat que tem interesse e Casimiro de Abreu informou interesse.
Sr. Marcelo informa que pode ser de forma gradativa, que não encerra em dez de junho,
inclusive pra SAECA analisar como os hospitais estão se organizando. Sra. Solange relata
que na previsão da Resolução para executores na Baixada Litorânea tem: Araruama,
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e São
Pedro da Aldeia porque esses municípios têm serie histórica para cirurgias eletivas no
levantamento realizado pela SAECA. Neste momento retorna ao item Apresentação - 1.
Relatório PPI (SAECA/SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves informa que foi solicitado
pela SAECA/SES que se trata de apresentação sobre o Relatório Regional de análise da PPI
e passa a palavra para Sra. Rosiane da Silva Santana, relatora do GT Regulação da CIR/BL
que faz a apresentação do relatório. Sr. Marcelo elogia o trabalho realizado, informa que
está de acordo com o trabalho realizado pela SAECA; relata que a urologia é um problema
de todo Estado; a cardiologia foi conversada com Cabo Frio, porem alguns procedimentos
passou pra FAEC e comprometeu a pagar o extra teto de janeiro a abril; a oncologia está
sendo habilitado outro serviço em Macaé para apoiar a Onkosol e futuramente será
referencia para Baixada Litorânea; relata que irá ler o relatório e responder a região. Sra.
Natalia agradece a participação da SAECA. Sra Karin relata que em relação à radioterapia,
todos os municípios da região possuem pactuação com a CREG Norte em Campos e como
a Onkosol não tem condições de atender a demanda da região esses são encaminhados pra
Norte e, os municípios entram em contato com a CREG Norte solicitando a devolução para
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CREG BL, mesmo não tendo vaga, e hoje existe uma ação civil publica onde defensoria e a
promotoria estrão verificando de perto o andamento desta fila em relação à radioterapia e
por ordem da Superintendência estarão direcionando esses pacientes pra CREG Norte e,
mesmo com solicitação dos municípios eles não irão devolver pra não casar desassistência
no paciente, exceto por solicitação médica; informa que hoje a espera, em fila, é em media
três meses aguardando a radioterapia e por lei o máximo é sessenta dias. Sr. Marcelo
agradece a informação e relata que seria muito importante o prestador abrir mais uma
máquina. 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 lavrei e assinei a presente Ata.
São Pedro da Aldeia, 24 de maio 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
Jorge Luiz Diniz
Secretário de Saúde de Arraial do Cabo
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