ATA da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às nove horas e quarenta
minutos deu-se início na sede da CIR/BL em São Pedro da Aldeia, a sexta 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. 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.
Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama; Sr. Leônidas
Heringer, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios; Sr. Jorge Luiz Diniz, Secretário de
Saúde de Arraial do Cabo; Sra. Erika Silva Borges, Secretária de Saúde da Cabo Frio; Sra.
Priscila Dantas, Suplente da SMS de Cabo Frio; Sr. Luís Otávio de Carvalho, Suplente da
SMS Casimiro de Abreu; Sr. Carlos Renato Rodrigues dos Santos, Subsecretário de
Atenção Especializada, representando o município de Iguaba Grande através do Ofício nº
80/GAB/SMS/2022; Sr. Denilson Santa Rosa, Secretário de Saúde de Rio das Ostras; Sr.
Fhelipe de Souza Amorin, Procurador da SMS, representando a SMS de Saúde de São
Pedro da Aldeia através do Ofício GAB/SESAU nº190/2022; 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 Secretarias
Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios: Armação dos Búzios,
Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras). A Plenária contou com a presença da Sra.
Delcinea Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL; Sra. Karin Neto, Coordenadora da
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CREG/BL; Sra. Márcia Regina da Silva de Mesquita, Representante Nível Central da SES,
agradece participação de todos e dá início à reunião pelo I. Apresentação: 1. 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 25ª SE do ano de 2022 os dados do SINAN apontam 7.708 casos de Dengue; 423
casos de Chikungunya; 41 de casos de Zika vírus. Informa que, em relação a Dengue, que
em 2022 houve um aumento de 287,3% nos casos notificados no estado do RJ em relação
ao mesmo período de 2021. Em relação à Zika, observou-se um aumento de 24,2% no
número e casos notificados em relação ao mesmo período do ano passado. Para Febre de
Chikungunya, observou-se em 2022 um aumento de 27,8% nos casos notificados em
relação ao mesmo período do ano de 2021. Sra. Delcinéa fala da disparidade entre alguns
municípios limítrofes, fala que a falha na inserção dos dados no tempo correto pode estar
gerando subnotificações. Sra. Ana Paula Duarte, Suplente da SMS Saquarema, relata sobre
a variação viral que tem atingido a população do município, são cerca de cinco diferentes e
que alguns pacientes são infectados por múltiplos vírus. Sra. Ana Paula solicita que a SES
seja alertada sobre o fato. Sra. Delcinéa fala que 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, Iguaba Grande, Rio das Ostras e Saquarema como os cinco
municípios que completaram ao menos um dos 3 primeiros ciclos com a meta mínima. Sra.
Delcinéa fala que informará apenas o quadro geral sobre a temática COVID-19, foram
106.972 casos conformados na região com 3.235 óbitos em todo período pandêmico. Sr.
Leônidas Heringer, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, alerta para o aumento dos
casos mesmo sem números expressivos de óbitos e que deve ser observado com cuidado as
notificações de óbitos pela doença. Sr. Leônidas relata que observou óbitos notificados
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como causa Covid-19 e que não, necessariamente, tiveram relação com a infecção, fala que
as vigilâncias devem estar atentas para que não se observe um numero de notificação super
ou subestimada dos casos, principalmente em relação aos óbitos. Sra. Karin Neto,
Coordenadora da CREG/BL, alerta que já há filas de espera para leitos de UTI COVID-19,
já são 12 pacientes internados na UTI e 6 pacientes em enfermaria. Sra. Delcinéa fala do
informe sobre Monitoramento dos Cofinanciamentos que será feito pelo NDAVS, informa
que será feito através de uma planilha com informações da realização das atividades, da não
realização ou realização parcial e justificativas, lembra que a execução foi prorrogado e que
a intenção é que os valores sejam gastos nas atividades. Sra. Delcinéa pede a colaboração
dos gestores para que os municípios enviem as informações que respaldem os valores
disponibilizados. 2. Planejamento Regional Integrado da Baixada Litorânea (AR/SES).
Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, fala que é uma solicitação da
Assessoria de Regionalização como ponto permanente o Planejamento Regional Integrado
da Baixada Litorânea, faz um apanhado do trabalho já realizado, apresenta a Matriz SWOT
elaborada, informa a resposta ao questionário GoogleFoms para o diagnóstico da região e o
Relatório do Diagnóstico estágio atual do PRI, que foi feito em conjunto distribuindo os
tópicos entre técnicos dos municípios. Sra. Simone informa que o resultado foi muito
satisfatório, demostrando a qualidade dos técnicos e a interação entre os municípios da
região. Sra. Simone fala que oficinas presencias farão parte da próxima fase e que estão
previstas para 30 e 31 de agosto em Niterói. Sra. Simone fala que haverão oficinas virtuais
antes das datas mencionadas, mas que as da Baixada Litorânea ainda não estão agendadas.
Sra. Suely parabeniza o trabalho e fala que todos os municípios contribuíram para o
Relatório e que a metodologia foi muito boa. Sra. Simone informa que o material para a
próxima fase será distribuído brevemente. II Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 5ª
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Reunião Ordinária CIR/BL de 2022. Sra. Márcia Mesquita pergunta se há alguma
consideração a ser feita e propõe a aprovação da ata. Não houve outras considerações,
sendo considerada pactuada. 2. Indicação de dois representantes Farmacêuticos para
compor a nova Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica na SES-RJ
(SAFIE/SES). Sra. Márcia Mesquita informa que foi solicitado pela SAFIE/SES e que há a
indicação de dois nomes, que são Adriana Teixeira Lima da SMS Rio das Ostras e Camila
de Carvalho Sanches da SMS São Pedro da Aldeia. Sra. Márcia pergunta se há alguma
consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo consideradas pactuadas. 3.
Revisão do Plano de Ação da RCPD da Baixada Litorânea. Sra. Bianca Rocha
Frederico, Articuladora do GT RCPD, fala do objetivo do plano que é suprir uma demanda
de pessoas com algum tipo de deficiência, fala que é um plano construído desde 2014, que
há dispositivos pleiteando recursos e esses projetos foram atualizados. Sra. Bianca
demonstra que todos os municípios tem suas referências fora da Região, o que é um
complicador, principalmente por se tratar de pessoas com deficiência, fala que há pleito
para que essas referencias sejam dentro da região para maior eficiência no atendimento do
tipo especifico de pacientes. Sra. Bianca alerta para a falta de dados do município de
Búzios e faz um apelo para que os gestores incentivem a participação dos técnicos
indicados. Sra. Bianca faz uma explanação de todos os projetos, cita o Florescer, do
município de Iguaba Grande, como o mais adiantado, já com seu fluxo definido, quando
habilitado e informa que a ultima resposta que obtiveram sobre a habilitação foi que não
havia um vazio assistencial, o que os técnicos não concordam pela distancia dos
dispositivos considerados pelo Ministério da Saúde. Sra. Bianca fala que houve um
documento elaborado pelos técnicos sobre a decisão. Sra. Simone pergunta se há alguma
consideração a ser feita e propõe a aprovação do Plano com a ressalva do compromisso do
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Município de Búzios enviar as informações necessária para finalização da atualização. Não
houve outras considerações, sendo considerado pactuado. III. Informes: 1. Solicitação de
credenciamento de equipes na Atenção Primária à Saúde (SMS Iguaba Grande). Sra.
Simone fala que foi solicitado pela SMS de Iguaba Grande através do Ofício Número
100/2022 de 02/06/2022, se trata de informe sobre a solicitação do credenciamento das
equipes. 2. Centro de Convivência e Cultura – CECO (SMS Araruama). Sra. Simone
fala que foi solicitado pela SMS de Araruama através do Ofício Número 243/2022 de
20/06/2022, se trata de informe sobre a criação do Centro de Convivência e Cultura –
CECO Carlos Gilberto Mateus, vinculado a Unidade Básica de Saúde Boa Perna.

3.

Informe sobre a necessidade do retorno financeiro do teto de cardiologia ambulatorial
para o munícipio (SMS Cabo Frio). Sra. Priscila Dantas, Suplente da SMS de Cabo Frio,
fala que o retorno havia sido acordado quando foi retirado por descredenciamento do antigo
prestador, fala que houve o credenciamento de um novo prestador e não houve retorno do
teto. Sra. Priscila fala que retorno se faz necessário em razão da impossibilidade de se
aumentar o teto físico sem aumento do teto financeiro. Sra. Priscila fala que o município
está fazendo o levantamento de toda produção para que seja justificada a necessidade e que
já há conversas adiantadas com a SAECA sobre o tema. 4. Comunicado SES/ASSRBL Nº
12/2022 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra.
Simone informa que se trata do Comunicado contendo o andamento dos Grupos Técnicos
no âmbito da CIR, que ocorreram no período entre as Plenárias. Destaques: *GC Rede
Cegonha: Grupo Executivo da Rede Cegonha havia agendado uma reunião para atualização
final do PAR, compareceram apenas a articuladora do grupo e o inticado do município de
São Pedro da Aldeia. Próxima reunião agendada para a próxima segunda-feira; *CIES/BL:
Sra. Simone fala que será disponibilizado um formulário através da ferramenta Google
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Forms referente ao diagnostico municipal sobre EPS e que a Coordenadora do realizará o
Diagnóstico Regional da EPS utilizando o resultado da ferramenta. *GC RAPS: Sra.
Simone fala que foi o primeiro grupo a ter solicitado o retorno das reuniões presenciais,
mas que a Reunião não aconteceu por falta de quórum. *GT Regulação: Sra. Simone fala
que houve uma mudança na Articulação, passou a ser a Roseane, do município de Iguaba
Grande, fala será dado um retorno sobre a apresentação do Relatório Regional da PPI na
Plenária e o grupo terá a reunião presencial já no próximo encontro; *GC Assist.
Farmacêutica: Sra. Simone fala que o grupo tem se tornado muito atuante, já houve reunião
presencial no ultimo encontro. E o grupo está elaborando um diagnostico das Assistências
nos municípios para apresentação aos gestores. *GTR PRI: Sra. Simone fala que já foi
mencionado na reunião as ações desenvolvidas pelo Grupo e que é importante lembrar das
datas de 30 e 31 de agosto que são as datas agendadas para a Oficina presencial em Niterói.
9. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely Osório fala sobre a questão da
escances dos insumos, informa que o CONASEMS disponibilizou um aplicativo aos
municípios para ser possível o monitoramento das Assistências Farmacêuticas municipais.
Sra. Suely Osório informa que o COSEMS tem feito estudos e pressionando nas CIRs, CIB
e na Tripartite em relação ao desabastecimento, mas não há uma resposta satisfatória do
Ministério da Saúde até o momento. Sra. Suely fala da portaria que reajustou os
procedimentos de cirurgias eletivas, os municípios que desejarem podem fazer a
composição com outros municípios comunicando a SAECA. Sra. Suely fala do primeiro
Fórum de Consórcios que aconteceu na ALERJ, ressalta a importância do Consórcio para a
Região e alerta para a importância de que os Instrumentos de Planejamentos estejam em
dia, principalmente nesse momento de construção do Consórcio na Região. Nada mais a
tratar, eu, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por
Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL
Av. São Pedro, nº 300, sala 207 – Centro – São Pedro da Aldeia. CEP. 28.941-176
Tel: 55 (22) 2625-7216.
E-mail: cir.baixadalitoranea@saude.rj.gov.br
Folha 6 de 7

encerrados os trabalhos às doze horas e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia,
28 de junho de 2022.
Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
Leônidas Heringer
Secretária de Saúde de Armação dos Búzios
Jorge Luiz Diniz
Secretário de Saúde de Arraial do Cabo
Erika Silva Borges
Secretária de Saúde da Cabo Frio
Denilson Santa Rosa
Secretário de Saúde de Rio das Ostras
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