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

ATA da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e dez 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 Quinta 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. Elisabeth Pauer, Representante de Nível Central, Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de
Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL e Sra. Simone Gomes Portugal, Agente 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, Sr. Antônio Carlos Oliveira, Secretário
Municipal de Saúde de Arraial do Cabo, Sr. Ibson Carvalho Dames Junior, Secretário
Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde,
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Sra. Adriana Moutinho, suplente da SMS
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 representação do
nível central da SES e de seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco
Secretários de Saúde (municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu,
Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras). A Plenária contou com a
presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, Sra. Bianca Rocha
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Frederico, Articuladora do GC Rede Cegonha e GC RCPD da CIR/BL, Sr. Márcio
Bandeira, Técnico do VIGIÁGUA/SES, Sr. Luiz Pimentel Aguiar, Técnico do NDVS/BL.
Sra. Natália agradece a presença de todos dá boas vindas e informa que a Sra. Márcia
Freitas não participará da presente Plenária. E passa ao primeiro item da pauta. I.
Apresentação: 1. Apresentação das Macrorregiões (SES). Sra. Elisabete faz a
apresentação. Ela apresenta todo o cronograma informando tudo que foi feito. Sra.
Elisabete fala que a definição de Macrorregiões ainda é preliminar. Ela informa que em
agosto será realizado um Seminário sobre Macrorregiões, no Auditório da Rua México,
128, ainda sem data definida. Sra. Elisabete fala que até dezembro será pactuado o plano
das Macrorregiões. Sra. Natália observa que se trata de um desafio alto para o Estado do
Rio de Janeiro. Sra. Suely fala que o perfil da Região da Baixada Litorânea está mais
próximo da realidade da região Noroeste do que da Região Metropolitana II.

2.

Apresentação do relatório Anual do Vigiágua - ano 2017 (SES). Sr. Márcio inicia a sua
apresentação falando de que é composto o Relatório do VIGIÁGUA. Ele fala da qualidade
da Água no Estado do Rio de Janeiro e mostra a série histórica das análises de água. Fala
dos fatores de risco e de fatores não biológicos. Sr. Márcio fala que a partir do ano de 2016
os técnicos dos municípios realizam a coleta in loco e fazem as análises de cloro residual e
turbidez e quem faz a análise de coliformes totais é o LACEN, e que isso foi um grande
avanço. Sr. Márcio fala que entende que para realização completa desse trabalho o técnico
municipal precisa dispor de material, equipamentos, viatura, internet, estrutura, e que na
maioria das vezes não dispõem de tudo, porém ele observa que o município recebe recursos
do PQAVS e do SISPACTO em contrapartida à realização de análises de água. Portanto ele
vê como uma boa entrada de recursos para o município que conseguir manter uma
quantidade de análises realizadas anualmente.

Sr. Márcio fala da importância dessas

análises de cloro residual e turbidez realizada pelos próprios municípios, uma vez que se
sabe que o LACEN nem sempre consegue realizar as análises de coliformes fecais. Sr.
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Márcio fala que se forem feitas as avaliações quantitativas, realizadas pelos municípios,
mesmo que não se atinja o número de análises qualitativas realizadas pelo LACEN, o Plano
de amostragem não será abalado. Sr. Márcio mostra que devido ao alto número de análises
realizadas pelo município de Araruama o resultado da Baixada Litorânea foi mascarado,
porque a região se encontra com número de análises abaixo do ideal. Sr. Márcio fala que
todo ano é feito esse Relatório e que pode ser acessado no Rio com Saúde, dentro do site,
na área de Saúde Ambiental. Ele fala que além do Relatório são encontrados no site demais
documentos pertinentes e resoluções. Sr. Márcio fala ainda que será implantado um
Informativo Quadrimestral, que irá ajudar na questão da inserção de um maior número de
dados. Sr. Márcio fala que houve uma melhora no Plano de Amostragem a partir do ano de
2016; e que ele objetiva que nas suas apresentações ele consiga sensibilizar os Gestores
quanto à necessidade da realização das análises da água pelos municípios. Ele fala que os
municípios precisam investir na análise físico-química oferecendo ao técnico uma boa
condição de trabalho. Sr. Márcio passa a palavra ao Sr. Pimentel que dá continuidade a
apresentação e acrescenta que se deve além de tudo ser feito o cruzamento de dados com
outras áreas da saúde. Sr. Pimentel fala ainda que os municípios têm inserido poucos dados.
Sra. Suely fala que o Estado tem feito pouca capacitação de técnicos municipais. Sr.
Pimentel fala que os municípios podem também, sentindo a necessidade, pedir ao Estado
essa capacitação. Sr. Pimentel sugere que seja feito um trabalho em equipe com a Prolagos
e a Vigilância. Sra. Natália sugere que seja colocado na pauta do GT Vigilância. Sr.
Pimentel reforça um pedido já feito aos municípios da região da Baixada Litorânea, que
informem quantas famílias não tem água tratada, e que até o momento não obteve retorno.
II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra.
Natália Alves pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações,
sendo considerada pactuada. III. Informes: 1. Capacitação sobre rastreamento do
câncer de colo e mama promovido pela UFF e da Solicitação da Carta de Anuência aos
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gestores da baixada litorânea referente à capacitação e pesquisa da UFF/Rio das
Ostras (PURO/UFF). Sra. Natália fala que a Professora Lídia não pode participar, porém
ela fala que a Prof. deixou um pedido para que os municípios façam a Carta de Anuência,
pois ela precisa deste documento para dar continuidade à sua pesquisa. Entre os municípios
que ainda não entregaram estão: Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu,
Cabo Frio, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Sra. Natália informa que já encaminhou a
todos, por e-mail o modelo da Carta de Anuência. 2. Referência em Saúde Auditiva –
ABRAE. (SMS Casimiro de Abreu). Sr. Ibson fala que tem encontrado uma série de
dificuldades na ABRAE, e que a mesma está justificando que a culpa é de São Gonçalo. Ele
fala que por sua vez o município de São Gonçalo informa que o problema é na regulação.
Sra. Suely pede para que o Gestor entre em contato direto com o Sr. Omar, quando
encontrar dificuldades, principalmente quando se tratar de mandado judicial. Sra. Natália
sugere que todas essas informações sejam transformadas em Nota Técnica. 3. Emendas
Parlamentares de Rio das Ostras (SMS Rio das Ostras). Sra. Natália informa que são 10
(dez) Emendas que já foram recebidas pela CIR/BL e que seguirão o fluxo. 4. Emendas
Parlamentares de Casimiro de Abreu (SMS Casimiro de Abreu). Sra. Natália informa
que são 2 (duas) Emendas que já foram recebidas pela CIR/BL e que seguirão o fluxo. 5.
Emendas Parlamentares de Casimiro de Abreu (SMS Casimiro de Abreu) Sra. Natália
informa que são 3 (três) Emendas que já foram recebidas pela CIR/BL e que seguirão o
fluxo. 6. Credenciamento do serviço de SAD - Serviço de Atendimento Domiciliar
(SMS Cabo Frio). Sra. Suely fala que foi dado andamento para posterior avaliação. 7.
Emendas Parlamentares de Armação dos Búzios (SMS Armação dos Búzios). Sra.
Natália fala que esta surgiu de um acordo com o Ministério Público. 8. Situação da
Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Natália fala que a Sra. Angélica não irá participar da
Plenária por estar sendo solicitada em Cabo Frio no presente momento. Sra. Suely fala que
o serviço de Radioterapia está sendo realizado na região, porém o serviço de Tomografia
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ainda não chegou e que está sendo realizado no Centro de Imagem. Sra. Karin fala da ida
dos pacientes que não podem esperar, para Campos dos Goytacazes, para realização deste
exame. Sra. Suely fala que as Planilhas de Quimioterapia solicitadas anteriormente ainda
não foram encaminhadas. Sra. Suely fala da criação da sucursal da ONKOSOL no
município de Araruama, com 8(oito) leitos, em unidade avançada. 9. Informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Natália fala que o Sr. Maxwell Sócrates, Coordenador do GT Urgência
e Emergência, fez um pedido para que os técnicos participantes do GT compareçam às
reuniões do Grupo. Sra. Natália faz também um apelo para os municípios quanto à reunião
da CIES, pois não está havendo quórum para sua realização. Sra. Natália fala que devido a
isso, alguns projetos estão sem poder ser aprovados ou até mesmo sem continuidade. Sra.
Natália fala que o GC Rede Cegonha está com algumas dificuldades específicas, passando a
palavra a Sra. Bianca, que fala que a maior dificuldade está relacionada à ausência de
alguns municípios durantes as reuniões realizadas. Sra. Bianca fala que cada reunião tem
um tema específico, por isso a grande importância da presença de todos os técnicos que
integram o Grupo. Ela informa que os municípios de Casimiro de Abreu, Rio das Ostras e
Saquarema ainda não compareceram às reuniões realizadas durante este ano. Sra. Bianca
fala da solicitação que foi feita quanto à disponibilização da planta das maternidades
municipais, para quando chegar o recurso do Ministério da Saúde, já esteja tudo
organizado. Sra. Suely fala que o município que não tiver a planta, que peça ao Engenheiro
que faça com urgência. Sra. Bianca fala sobre o elevado número de óbitos materno-infantil.
Sra. Bianca fala que deseja envolver o GT Vigilância e o Núcleo. Sra. Bianca ressalta ainda
que frequentemente está havendo uma rotatividade de técnicos muito grande, o que
dificulta o perfeito andamento dos projetos, pois não está havendo um acompanhamento,
pois quem participa da próxima reunião não sabe responder aos questionamentos. Sra.
Bianca fala ainda que está buscando uma capacitação em Microcefalia, tanto para os
técnicos quanto para as famílias. Ela informa que o município de Iguaba Grande colocou à
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disposição o espaço do Floreser. Sra. Bianca fala que está com muitos casos na região,
principalmente nos municípios de Cabo Frio, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e
Saquarema. Ela observa que não há casos em Armação de Búzios, Arraial do Cabo e
Casimiro de Abreu, mas que ela tem dúvidas quanto a essa informação. Sra. Adriana
Moutinho fala que foi orientado o acompanhamento até os dois anos de idade desses filhos
das mães que tiveram zika durante a gravidez. Em continuidade aos informes, Sra. Suely
fala sobre a Portaria sobre Atenção Básica, e alerta que o Ministério da Saúde está
descredenciando equipes. Ela informa que para ter 100% de cobertura são necessárias 9
equipes. Sra. Suely observa que para reimplantar o credenciamento o município terá que
fazer todo o processo novamente. Sra. Suely fala que os municípios precisam alimentar o
SAIPS. Sra. Suely fala que o Ministério da Saúde está cortando o credenciamento do
NASF, portanto ela pede para ter atenção com a Saúde Bucal. Sra. Suely fala da nova
indicação de Ana Paula Duarte para fazer o curso de Entomologia, juntamente com mais
dois técnicos da Região Metropolitana II. Sra. Suely fala da Portaria 3588, sobre saúde
ambiental. Sra. Suely fala que todos os municípios, exceto Saquarema mandaram o material
de credenciamento de Assistência Farmacêutica. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da
Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às onze horas e vinte minutos, dei por
encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 04 de julho
de 2018.
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