Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e
quarenta e cinco 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 Segunda Reunião Ordinária da Comissão
Intergestores Regional da Baixada Litorânea, contando com a presença dos membros da
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sra. Márcia Freitas
Representante Nível Central, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da
CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL e Sra. Simone
Gomes Portugal, Auxiliar Administrativa da SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de
Saúde (SMS): Sra. Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto, Secretária Municipal de
Saúde de Araruama, Sra. Márcia Santos, Suplente da SMS de Armação dos Búzios, Sra.
Angélica Mauricio Leitão da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio, Sr. Leônidas Heringer
Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Sra. Adriana
Moutinho, Suplente da SMS de Iguaba Grande, Sra. Rosimeri de Souza Azevedo,
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras, Sra. Francislene Dos Santos Casemiro,
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia. 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 da Sra. Ana Paula Duarte, Diretora de Vigilância em Saúde da SMS Saquarema e
Articuladora do GT Vigilância em Saúde da CIR/BL, Sr. Waldir Aguiar, Coordenador do
CEREST/BL, Sra. Fabiana Godoy, Técnica do CEREST/BL, Sr. Carlos Renato Santos,
Subsecretário de Saúde de Iguaba Grande e Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa,
Assessor da SMS de Araruama e Articulador do GT RUE. A Plenária contou com a
presença da representação do Nível Central da SES e de seis Secretarias Municipais
de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios de Araruama, Iguaba
Grande, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras). A Sra. Márcia Freitas dá boas vindas a
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todos e inicia a reunião. A Sra. Natália Dias da Costa Alves, passa ao primeiro item da
pauta I. Apresentação: 1. Vigilância em Saúde do Trabalhador – VISAT. Sra. Fabiana
inicia a apresentação pontuando cada item; destaca no item mudança da Nomenclatura de
Programa de Saúde do Trabalhador para Vigilância em Saúde do Trabalhador, explicando
que o nome Programa já é um termo considerado antigo, além do que os Coordenadores
dos Programas já fazem vigilância em saúde do trabalhador. Ela frisa que a mudança na
nomenclatura irá tornar as ações bem mais eficazes. Sra. Fabiana fala do Evento Abril
verde, determinado pelo Ministério da Saúde, referente a acidentes do trabalho. Essa
campanha tem como objetivo desenvolver ações em saúde do trabalhador, nos municípios,
ao longo do mês de abril. Ela fala que o cronograma será fechado dia 14 de março com
todas as datas, mas a meta para a Baixada Litorânea será a realização de 9(nove) ações
pontuais em cada município e 1(uma) ação regional no CEREST. Nesse momento, Sra.
Fabiana destaca que a baixada litorânea aparece no ranking como a região com o maior
número de casos de acidentes de trabalho com materiais biológicos. Sra. Fabiana fala que
os municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Saquarema implantaram a CIST, mas
que seria necessário que os demais municípios da região também o façam. Sra. Fabiana dá
continuidade à apresentação e fala da frequência dos municípios nas reuniões do SEREST
durante o ano de 2017. Informa que os municípios de Cabo Frio e Iguaba Grande atingiram
100% de comparecimento, porém os municípios de Araruama, Arraial do Cabo e São Pedro
da Aldeia não tiveram presentes em nenhuma das reuniões realizadas durante o ano
passado. Ela informa que os dados com o comparecimento desses e dos demais municípios
serão disponibilizados pela CIR, assim como a apresentação no geral. Sr. Waldir pede que
todos os gestores encaminhem seus representantes para participar das

reuniões do

CEREST, ele observa que o Ministério Público pediu ao CEREST uma lista com os
municípios que não tem tido representação durante as reuniões realizadas pelo CEREST.
Sra. Suely fala aos Gestores municipais da necessidade de entregar o cenário de risco,
porque a qualquer momento o Ministério Público poderá solicitar. Nesse momento, a Sra.
Fabiana informa quais municípios entregaram, e aqueles que entregaram, porém
desatualizados e cita aqueles municípios que não entregaram até a presente data. II.
Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra. Natália
pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo
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considerada pactuada. 2. Prestação de Contas referente à utilização do recurso da
Educação Permanente para a EXPOEPI. Sra. Natália fala sobre a Planilha encaminhada
pela Superintendência de Educação que deverá ser preenchida. Essa planilha deverá conter
as assinaturas do Gestor do Município, da Secretária Executiva da CIR e do Coordenador
da CIES/BL. Sra. Rosimeri pede urgência na indicação dos nomes das pessoas que irão
participar, e se possível já definir valores. Ela frisa que o importante é já encaminhar para
ela qual município irá participar, o nome do participante e seu CPF. Sra. Rosimeri fala da
Prestação de Contas que agora é uma exigência a ser cumprida, e que deve apresentar um
Relatório. Sr. Leônidas comenta sobre as dificuldades que foram encontradas no
preenchimento da prestação de contas na ocasião da EXPOEPI. Ele salienta que seria
interessante deixar na Deliberação tudo exemplificado para poder tornar mais fácil o
preenchimento dessa prestação de contas. Sra. Suely sugere que seja feito um cheklist pelo
município. III. Informes: 1. Grade de Referência para RUE (GT RUE). Sra. Natália
informa que o Sr. Eduardo Lenine não pode estar presente participando dessa apresentação,
porém será agendada uma nova reunião. Sr. Maxwell inicia a apresentação falando que a
planilha enviada pelo Estado, em algum momento deverá ser pactuada. Ele apresenta as
referências de Urgência e Emergência de cada município da Região da Baixada Litorânea,
frisando que a primeira referência será sempre a emergência do Hospital de cada município.
Sr. Maxwell informa que não pode mais referenciar o Hospital Estadual Alberto Torres
porque o mesmo está localizado em São Gonçalo, que pertence à Região Metropolitana II.
Sr. Leônidas sugere que o Hospital Estadual Roberto Chabo fique como segunda opção do
município de Cabo Frio. Sr. Maxwell continua sua apresentação falando que Lesão
Vascular é um problema para toda região da Baixada Litorânea, pois não há referência para
essa especialidade, assim como não há para trauma ocular, ele observa que alguns casos são
até encaminhados para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no município do Rio de Janeiro,
mas não é de forma oficial. Sr. Maxwell fala que a Baixada Litorânea não tem suporte para
todas as especialidades, e que algumas especialidades estão com profissionais disponíveis
apenas em alguns dias da semana. Ele fala, ainda, que a especialidade para AVC não existe
referência para nenhum município. E isquêmico, há apenas para Hospital Avaí, mas que não
possui recurso algum. Ele fala das especialidades para IAM e Dor torácica, que seus
atendimentos são realizados na própria emergência do Hospital de entrada, porém não há
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referência para essas especialidades. Sr. Maxwell cita a dificuldade de vagas nas
especialidades de Obstetrícia alto e baixo risco do HELagos. Sr. Maxwell fala em sua
apresentação que em relação aos outros agravos médicos, todos os municípios atendem,
tendo dificuldade apenas com os casos cirúrgicos, e salienta que o município de Rio das
Ostras é o que possui um maior volume de cirurgias realizadas. Sr. Maxwell fala do
município de Armação dos Búzios, que é o único município da região que tem o número de
leitos suficientes para atendimento de Surto Psicótico, e que o município de Arraial do
Cabo possui 2(dois) leitos para essa especialidade, porém que não estão habilitados. Sr.
Maxwell faz suas considerações informando que qualquer observação ou alteração que
algum município quiser fazer referente à planilha, que deverá ser encaminhado para a CIR.
Ele fala que será apresentada a planilha para o Estado já com todas as alterações e ajustes, e
que ele acredita que a maior dificuldade da região serão as especialidades AVC isquêmico e
a Hemorragia digestiva. Sr. Maxwell lembra a todos também, que o Paciente Renal agudo
deixou de ser atendido no HERC, pois esta unidade de saúde parou de prestar o serviço. 2.
Planejamento Regional Integrado - Trabalho do Grupo Condutor Regional. Sra.
Natália fala da Oficina realizada na SES, em 25/01/2018, com todas as regiões e informa
que a Baixada Litorânea está bem adiantada na confecção do Plano Regional. Ela fala da
próxima Oficina que será realizada dia 01/03/2018, onde será trabalhada a Matriz do Plano
(2018-2021). Sra. Natália fala que o objetivo é de no mês de março fazer a pactuação do
Plano, já com a Matriz. Sra. Suely pede que os municípios encaminhem para a CIR a cópia
dos Planos Municipais de Saúde. Ela explica que este ano ainda será feito o Relatório de
Gestão no modelo SARG/SUS, porém a partir de 2019, o Relatório de Gestão será feito no
E-SUS Gestor. Sra. Suely aproveita para informar sobre a Reunião do dia 12/03, do Dr.
Mauro Lúcio Silva, Assessor Jurídico do COSEMS-RJ, que falará sobre a Portaria MS
3992/17, que altera as normas sobre financiamento e transferência dos recursos federais
para as ações e os serviços públicos de saúde do SUS. 3. Calendário de Reuniões para os
Grupos Condutores, GT e CIES 2018 (SE-CIR/BL). Sra. Natália fala que foi
encaminhado, através de e-mail, aos Gestores o calendário do ano de 2018 com as reuniões
da CIR, e que caso haja alterações os mesmos serão informados com antecedência. 4.
Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Angélica fala da Reunião do
GT/Oncologia, onde foi aprovada a liberação de metade do recurso, no valor de 225 mil
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Reais, e foi solicitado pelo GT, a entrega do Relatório da Auditoria, além do estudo feito
pela SAECA, para que fosse liberada a outra metade do recurso. Sra. Angélica fala que as
Sras. Tatiana e Walesca, da SAECA, durante a visita ao prestador encontraram ótimas
instalações, porém vazias. Sra. Angélica ressalta que não está com a porta fechada do
serviço de oncologia. E ela fala que está aguardando a parte técnica do Estado para dar
andamento ao Serviço de Radioterapia. Sra. Suely fala que no dia 05/03/2018, será feita
uma apresentação pela Sra. Mônica, referente a esse assunto e que a Sra. Rosimeri,
Secretária Municipal de Rio das Ostras irá representando os Gestores da região. Nesse
momento Sr. Leônidas fala que acaba de fazer contato por telefone com o Sr. Marcelo, da
SAECA e que o mesmo o informou que a liberação da primeira metade do recurso no valor
de R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), ficou aprovado até que seja realizada
a reunião do dia 05/03, onde será verificado se haverá aumento ou diminuição do valor
deste recurso. Sra. Angélica questiona porque não há representante da baixada litorânea no
GT/Oncologia; e aproveita para destacar a boa parceria da SAECA. Sra. Natália pede que
sejam levados todos os questionamentos da região para a reunião do dia 05/03. 5. Emendas
Parlamentares SMS Rio das Ostras (SMS Rio das Ostras). Sra. Márcia Freitas fala que
passou na CIB. 6. Situação da Febre Amarela (GTVS). Sra. Ana Paula informa que
marcou uma reunião extraordinária para a próxima segunda-feira, onde irão participar os
Gestores municipais e os técnicos. Na reunião será mostrado o mapa da situação da febre
amarela no município de Saquarema, demarcando o cinturão onde será intensificada a
vacinação nos Postos de Saúde e nos Postos Volantes. Sra. Ana Paula fala que percebeu que
no limite com o município de Araruama (Engenho Grande) muita gente ainda não tinha
tomado à vacina. Ela fala ainda que há uma preocupação quanto à população de classe
média e alta, porque se verificou um baixo índice de vacinação nesse grupo, salientando
que algo deve ser pensado em relação às UNIMEDs para que haja um incremento de
vacinação. Sra. Ana Paula fala sobre o dia D de Vacinação contra Febre Amarela, que será
realizado no dia 03/03. Nesse momento, Sra. Ana Paula observa que na última nota técnica,
do dia 19/02/2018, que coloca a Baixada Litorânea como área ampliada, mas que em
nenhum momento foi deixado de pedir o Atestado para as pessoas que se encontram na
faixa etária de 60 anos. Ela, portanto, recomenda que não vacinem sem uma avaliação
médica. E orienta que só seja feito o contrário, se chegar algum documento estadual dando
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o aval. Sra. Ana Paula pede aos Gestores municipais

atenção quanto aos limítrofes,

solicitando parcerias. Sra. Suely fala sobre os carros de Fumacê, que para circularem
precisam ter condições técnicas, pois essa ação pode desencadear um desequilíbrio, não
atingindo o efeito esperado, e pior, causando um efeito indesejado. Sra. Adriana fala da
falha de comunicação de risco. Ela fala da importância de se informar à população, porém
da necessidade de se orientar, e observa que isso não está ocorrendo. Ela ressalta que não
existe um plano de Vigilância em Saúde, em relação à Febre Amarela. Sra. Ana Paula fala
sobre a reunião do GT Vigilância em Saúde e que está aguardando as indicações, faltando o
município de Araruama confirmar. 7. Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala dos
Planos Municipais, quanto aos prazos, e pede atenção aos Gestores no que se refere ao
Faturamento, pois o Ministério da Saúde além de cortar a verba, está desabilitando o
município. Ela observa que uma vez desabilitado, deverá ser iniciado todo um processo
recomeçando do zero. Sra. Suely fala que seria interessante os municípios pensarem em
montar cursos de capacitação e reciclagem de profissionais que trabalham na área de
Faturamento. Sra. Suely fala da Conferência de Atenção Básica, sobre Febre Amarela,
amanhã dia 23/02/2018. Sra. Suely fala da importância de se alimentar o Sistema SIOPS,
porque o município que não realizar esse procedimento será inserido no CALC, e o Prefeito
não poderá receber recursos dos convênios, além de ficar inelegível até colocar as
informações em dia. Sra. Suely sugere que os Gestores municipais façam documentos aos
técnicos que alimentam o SIOPS, com essas informações, que segundo ela, respaldam os
Gestores em caso de problemas futuros. Sra. Natália fala do Fluxo da PPI, da Deliberação,
que é importante seguir o fluxo exatamente. Sra. Suely fala que encaminhou para o e-mail
dos Gestores as apresentações da CIB, pedindo uma atenção às Portarias encaminhadas
junto, ela fala que os municípios de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema estão
com problemas no SISREG. Sra. Natália fala que as Atas referentes às reuniões do
Consórcio irão precisar das assinaturas, nesse sentido ela conta com a ajuda dos
Secretários. Sra. Suely fala do novo sistema de regulação de oftalmologia, que será
implantado a partir de março, e todos os municípios da Baixada Litorânea é referência, e
que haverá um treinamento, onde deverão ser enviados dois representantes de cada
município. Sra. Márcia Freitas fala das Portarias Consolidadas 01 a 06, ela ressalta que
dentro destas há algumas Portarias que foram revogadas ou até mesmo itens de Portaria que
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foram revogados. Ela pede que consultem estas Portarias Consolidadas. Sra. Suely fala da
prorrogação das inscrições para a ABRASCO até o dia 26/02/2018. Sra. Márcia Freitas
agradece a presença de todos. Nada mais a tratar, eu Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente ata. São
Pedro da Aldeia, 22 de fevereiro de 2018.

Sra. Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
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Secretária Municipal de Saúde de Araruama
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Suplente da SMS de Armação dos Búzios
Sra. Rosimeri de Souza Azevedo
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Sra. Francislene dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
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