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

ATA da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às nove 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 Quarta 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. Karen Cristiane Félix da Silva Goggin, Suplente 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): Márcia
Santos, suplente da SMS de Armação dos Búzios, Sr. Antônio Carlos Oliveira, Secretário
Municipal de Saúde da SMS de Arraial do Cabo, Sr. Ibson Carvalho Dames Junior,
Secretário Municipal de Saúde da SMS de Casimiro de Abreu, Sr. Leônidas Heringer
Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde da SMS de Iguaba Grande, Sra. Adriana
Moutinho, Suplente da SMS de Iguaba Grande; Sra. Rosimeri de Souza Azevedo,
Secretária Municipal de Saúde da SMS Rio das Ostras; Sra. Fernanda Campos Rodrigues,
Suplente da SMS de Saquarema. 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
representação do nível central da SES e de seis Secretarias Municipais de Saúde,
sendo quatro Secretários de Saúde (municípios de Arraial do Cabo, Casimiro de
Abreu, Iguaba Grande e Rio das Ostras). A Plenária contou com a presença da Sra.
Marta Gama Magalhães, Analista de Gestão da Fiocruz e Coordenadora do COSEMS, Sra.
Irene Leonor Goldschmidt, Coordenadora de Educação em Saúde Popular da Fiocruz e Sra.
Cláudia Lecocq, Analista Sênior da Fiocruz. Sra. Natália Dias da Costa Alves dá boas
vindas a todos, passando ao primeiro item da pauta. I. Apresentação: 1.
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
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Acompanhamento da CIR/BL ano 2017 (SE-CIR/BL). Sra. Natália inicia a apresentação
destacando que a Baixada Litorânea, devido à permanência dos Secretários Municipais de
Saúde durante algumas gestões, se encontra fortalecida. Ela fala do total de reuniões
realizadas nas CIR/BL durante o ano de 2017, entre Plenárias, Câmaras Técnicas e GTs e
GCs. Sra. Natália inicia mostrando o total de participações dos municípios nessas reuniões.
Sra. Natália fala que o maior destaque em relação às reuniões dos GTs tem sido a CIES/BL
na questão de dificuldade de participação dos municípios. A frequência tem sido bastante
baixa. Em relação ao GT Vigilância em Saúde, ao contrário, tem se mostrado um grupo
bem atuante. Sra. Natália, porém fala da pouca participação nesse grupo dos municípios de
Araruama e Rio das Ostras. Sra. Natália fala da boa participação do CEREST/BL em todas
as reuniões do GT Vigilância. Sra. Natália dá continuidade à apresentação falando de uma
série de problemas em relação ao GT Atenção Básica por motivos referentes à baixa
participação. Ela observa que em algumas reuniões houve apenas participação de 3(três)
municípios. Sr. Leônidas fala que é de suma importância que todos os municípios mandem
representantes e que quando desloca um técnico para participar dessa reunião, o mesmo
deixa de produzir no seu local de trabalho naquele dia, portanto é fundamental que a
reunião seja produtiva. Sra. Suely Osório fala que as reuniões do GT Atenção Básica são
essenciais para a implantação do PIUBS e para atualização dos indicadores do
planejamento. Sra. Natália informa que todos os presentes irão receber o material da
apresentação, com todos os dados consolidados. Sra. Natália fala do GT Rede de Cuidados
à Pessoa com Deficiência, que houve mudança do Coordenador, sendo atualmente a Sra.
Bianca, e do projeto Flores'ser e de outro dispositivo que está sendo planejado para a
região. Sra. Suely fala que novos dispositivos precisam ser propostos para justificar a
permanência do Grupo. Sra. Natália acrescenta que o GT Planejamento Integrado, que
passou a ser Planejamento Regional Integrado. Em relação ao Grupo Rede Cegonha,
informa que houve participação razoável, porém seria fundamental a presença dos
representantes das maternidades. Sra. Natália fala da participação expressiva do GC Rede
de Atenção Psicossocial, informa que este grupo está finalizando o Plano de Ação Regional,
e durante o mês de maio, provavelmente, estará fechado. Informa ainda que ficou acordado
com a Sra. Rosemary Calazans, a apresentação na CIR para discussão com os Gestores
sobre os recursos regionais para os leitos para RAPS. Sra. Natália fala do Grupo Condutor
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de Redes que ocorre geralmente de 2(duas) a 3(três) vezes por ano, porém no ano de 2017
foi apenas 1(um) encontro. Esses encontros servem para fazer a interface entre os grupos e
seus coordenadores. Quanto ao GT Urgência e Emergência foram realizadas 4(quatro)
reuniões em 2017, e esse ano já se encontra mais atuante, tendo em vista a necessidade de
aprovação do PAR. Ela informa que a Grade de Referência da RUE já está fechada, porém
os pontos já apresentados aos Secretários precisam ser conversados com o novo Secretário
de Saúde Estadual. Sra. Natália fala das Deliberações, que foram 33(trinta e três), e dos
Planos aprovados e que a apresentação referente aos Recursos Regionais será feita no meio
deste ano. Sr. Leônidas fala que a SE-CIR/BL é bastante atuante e organizada e isso
propiciou muitas realizações pela região da Baixada Litorânea.

2. Planejamento

Regional Integrado – PRS/BL 2018-2021. Sra. Natália fala que está com o texto pronto
do Planejamento, e que a Matriz Diagnóstica está em fase de finalização, pois, a Câmara
Técnica já viu, e que será mandado a todas as Secretarias para que leiam. Ela informa que
ainda falta inserir as tabelas que já foram discutidas em dezembro do ano passado, e que a
introdução aborda toda a história da região até o presente momento. Sra. Natália fala que as
informações contidas estão todas atualizadas, sendo que na Atenção Básica falta
complementar algumas informações. Sra. Natália inicia sua apresentação falando de
Vigilância em Saúde, que a hipertensão e a diabetes são dois pontos de problema, pois
refletem diretamente nas taxas de internação. Relata sobre outra deficiência da região que é
o Comitê de investigação de óbito, e de alguns outros indicadores de vigilância, tal como o
serviço de notificação de violência, que não é bom na região da Baixada Litorânea. Sra.
Natália fala da vacinação antirrábica, na questão do fornecimento das vacinas. Outra
observação foi à análise de água, quanto ao controle de qualidade da água, com baixos
índices. Em relação à Vigilância Sanitária, Sra. Natália destaca que há de se ter um olhar
mais cuidadoso tendo em vista que a região possui Porto e Aeroporto. Quanto às Redes
Pactuadas, Sra. Natália informa sobre o Plano aprovado recentemente, da Rede Cegonha e
que maternidade de Araruama se encontra fechada, o que sobrecarrega demais a região. Em
relação à alta e média complexidade, será necessário consultar ainda a tabela de internação.
Sra. Natália fala da Oftalmologia, que a referência é Niterói. E quanto à Ortopedia foram
verificadas algumas inconsistências que ainda serão averiguadas. Sra. Natália fala do
Controle e Avaliação e da dificuldade dos municípios em relação a esse assunto, aborda a
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implantação do NASF e mostra todos os instrumentos de Planejamento. Sobre Auditoria
esclarece que nenhum município da região possui este serviço, e quanto a Ouvidoria, só não
está implantada no município de Armação de Búzios. Sra. Natália fala dos repasses
escassos pela Secretaria de Estado de Saúde. Quanto ao Consórcio, cita a importância do
mesmo para resolução de alguns dispositivos regionais. Finaliza a apresentação frisando
que é necessário pactuar logo esse plano, porque a Matriz já está sendo finalizada, e na
próxima Plenária já será pactuada. 3. Rodas de Práticas e Soluções em Saúde 2018
(SES). Sra. Marta se apresenta e parabeniza a região falando que o Planejamento é um
processo lento, mas de fundamental importância para ser feito na região. Inicia sua
apresentação falando das Rodas de Práticas e Soluções em Saúde. Informa que é um
trabalho de Cooperação COSEMS, CONASS e CONASEMS. Na primeira apresentação da
Roda vários municípios se apresentaram, e durante o ano de 2018 serão feitas várias Rodas.
Durante o aniversário da Fiocruz será realizada uma Roda, assim como na Pré ABRASCO.
Esclarece que a Roda é uma troca de experiências que cada município mostra sua prática,
para que sirva como uma aprendizagem para outros locais. Sra. Marta fala que o objetivo
da Fiocruz se torne uma Plataforma efetivamente colaborativa. Sra. Marta fala que a
primeira Roda ocorreu em novembro de 2017; a segunda ocorrerá no dia 25/05/18 no
NUST/Fiocruz e que sempre são levadas duas experiências. Conta da experiência do IFF
com pacientes com Microcefalia, com caixa de papelão e bacias. A segunda experiência foi
à implantação da Segurança do Paciente no Hospital Federal. Informa que as próximas
Rodas serão realizadas no dia 14/06 e 20/06, nessa última terá a participação da Região
Metropolitana II e da Baixada Litorânea. A quinta Roda ainda não está definida a data, que
será no dia 24 ou 25/06, onde serão apresentadas as experiências das Regionais e Estaduais
e da Região Metropolitana I. Sra. Marta fala que foi publicado no IDEIASUS, como
inscrever-se para participar. O prazo de inscrição até 24/04. Em 30/05 haverá uma reunião
preparatória já com os escolhidos para participar da Roda. Destaca que o SUS produz muita
coisa boa fruto das ações dos municípios e informa o endereço eletrônico para realização da
inscrição: www.ideiasus.fiocruz.br. Sra. Suely fala que esse assunto será colocado na
Câmara Técnica e na CIES/BL. Sra. Marta fala que a Roda contemplará 8 práticas, sendo
4(quatro) de cada região. Todos receberão Certificado de participação. Sra. Suely fala que
se houver mais de 4 trabalhos inscritos por município, será feito uma Roda da Baixada
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Litorânea. 4. EDPOPSUS II (SES). Sra. Irene fala do curso, que está sendo pactuada a
quarta etapa, que é um convênio entre a SES e a Coordenação Nacional. Informa que os
municípios terão disponibilizadas 15(quinze) vagas e que farão a indicação, a liberação do
técnico e o apoio com o transporte. Quem fará a liberação do aluno para participar do curso
será o Gestor. Informa que não haverá Bolsa de Estudo para o Curso e que o Curso será
para qualificar as práticas de Vigilância e de Atenção Básica e contribuir para a implantação
das políticas de saúde. Serão 17 (dezessete) encontros durante 4 meses e uma Oficina de 40
horas com material didático. Ela Informa que o site EDPOPSUS tem várias informações, e
que o município que tiver interesse terá que encaminhar Ofício de formalização do pedido.
II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra.
Márcia pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo
considerada pactuada. III. Informes: 1. Termo de Compromisso de funcionamento de
UPA Ampliada do Pronto Socorro Geral de Arraial do Cabo.

Sra. Natália Alves

informa que este item foi solicitado pela CURGE/SES e se trata de solicitação da CURGE
quanto à inserção do dispositivo no PA da RUE BL (UPA Ampliada do Pronto Socorro
Geral de Arraial do Cabo - Deliberação CIB nº 4.878/18). 2. Curso Metodologias de
Educação Permanente em Saúde (SES). Sra. Natália informa que este item foi
encaminhado por e-mail e que serão disponibilizados alguns cursos, com vagas limitadas,
3(três) por região, com perfil na área de educação em saúde. Sra. Suely Osório fala que o
técnico tem que ter perfil para a realização do curso. 3. Proposta de remanejamento dos
recursos financeiros referentes às AIHs dos leitos ociosos da Clínica Ego (SES).
Sra.Cláudia fala da proposta de remanejamento, tendo em vista que o Juiz determinou o
fechamento da Clínica Ego. O total de leitos do SUS é de 160 leitos. A proposta de
remanejamento é de 80(oitenta) a princípio e o restante no final quando todos os pacientes
saírem. Cita os municípios que ainda têm pacientes na clínica, tais como Armação de
Búzios e Casimiro de Abreu. Sra. Natália fala que na verdade é só a devolução de AIH que
o município tinha antes. O município que não tiver mais pacientes será devolvido o recurso
da AIH e quem tem pacientes internados será mantida a proporcionalidade. 4. Orientações
sobre o processo de pactuação 2018 (SES) Sra. Natália fala do registro das metas, que vai
ser através do DIGISUS e não mais pelo SISPACTO. Sra. Suely Osório sugere que seja
utilizado o SISPACTO do ano passado e se faça uma prévia em cima dele. A pactuação do

Folha 5 de 8

cronograma será na próxima CIB. 5. Implantação do NASF tipo I em Arraial do Cabo
(SMS Arraial do Cabo). Sra. Natália fala que foi aprovado na Câmara Técnica e será
encaminhado para a CIB pela SE-CIR/BL. 6. Projeto Consultório na Rua da SMS de Rio
das Ostras (SMS Rio das Ostras). Sra. Rosimeri fala que está sendo feito um
planejamento onde está mudando o perfil, montando uma estratégia de ação. Ela fala que
vai transferir a casa da Residência Terapêutica para outro local e a antiga casa será o
ambulatório da Saúde Mental. 7. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL) Sra.
Angélica fala que iniciou o serviço de Radioterapia, para todas as referências. Sra. Angélica
fala da situação dos endereços falsos dados pelos pacientes, para conseguirem tratamento, e
se passam por moradores da região. Sra. Natália fala que será feita uma avaliação dos
pacientes por município e que foi encaminhada aos municípios uma planilha para
preenchimento referente à demanda de radioterapia. Sra. Angélica comenta que a
ONKOSOL fez uma casa de apoio para alojar os pacientes em tratamento que não tem
condições de voltar a seus lares, durante o tratamento. Sra. Márcia Freitas informa que em
relação à Auditoria, os prestadores apresentaram as justificativas sendo concluído o
relatório que será entregue aos auditados. Sra. Suely Osório fala que não houve mais
nenhuma reunião do GT Oncologia. Sra. Angélica fala que está reorganizando o Polo de
Ostomizados, e observa que estão sendo retomadas as cirurgias eletivas. Sra. Angélica pede
aos municípios para ajudarem a verificar quais pacientes podem reverter à ostomia,
inclusive os que não são pacientes de oncologia. 8. Emendas Parlamentares de Iguaba
Grande (SMS Iguaba Grande) Sra. Natália fala que já passaram na ultima reunião da
CIB. 9. Fluxo para Emendas Parlamentares (SE-CIR/BL). Sra. Natália informa que a
Secretaria de Estado de Saúde está pedindo maior tempo hábil para analisar as propostas e
que as emendas parlamentares tem que ser encaminhadas para a SE-CIR, juntamente com o
extrato, através de Ofício, porém se anterior ao Ofício for mandado por e-mail, já será
possível começar a ser disparado. Ela frisa que tem Emendas Parlamentares que precisam
de aprovação, já outras não, mas o fluxo de todas tem que ser via SE-CIR, CIB,
encaminhadas por Ofício e com tempo hábil. 10. Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra.
Suely fala que o CONASEMS está fazendo levantamento para ver se volta a financiar os
processos reguladores. Ela fala ainda do SIOPS, que ainda não está funcionando bem o
Sistema. Sra. Natália informa que foi confirmado o Congresso do CONASEMS em Belém
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do Pará nos dias 25 a 27 de julho, mas que para isso será necessário o recurso do
rendimento da Educação Permanente. Serão 11 vagas: para 9 municípios, 1 vaga para cada
município, CIR e CIES. Sra. Natália pede que seja encaminhado o mais rápido possível o
nome, o CPF, e dados gerais por e-mail, para que possa ser agilizado o processo. Sra.
Natalia inclui na pauta, por solicitação da SMS de Arraial do Cabo, Emendas Parlamentares
deste município: Aquisição de Equipamento /Material Permanente SMS Arraial do Cabo.
Proposta nº11144.705000/1180-01. A reunião foi encerrada às 12 horas e 05 minutos. 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, 19 de abril de
2018.

Sra. Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Marcia Freitas
Representante Nível Central da SES/CIR
Antônio Carlos Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo
Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu
Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Vice Regional COSEMS/RJ
Sra. Rosimeri de Souza Azevedo
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras
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