ATA da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas, deu-se
início na sede da CIR/BL, situada na Av. São Pedro, 300 – sala 207, Centro – São Pedro da
Aldeia - RJ, a Nona 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,
Suplente Representante 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, Auxiliar Administrativo da SE-CIR/BL; Secretarias Municipais de Saúde
(SMS): Sr. Oswaldo Coelho, Suplente da SMS de Araruama, Sra. Márcia Santos, Suplente da
SMS de Armação dos Búzios, Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde de
Arraial do Cabo, Angélica Mauricio Leitão da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio, Sr. Ibson
Carvalho Dames Junior, Secretário de Saúde de Casimiro de Abreu, Sr. Leônidas Heringer
Fernandes, 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, Sra. Fernanda Campos Rodrigues, Suplente da SMS de 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 da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL,
Sra. Ana Paula Duarte, Diretora de Vigilância em Saúde da SMS Saquarema e Sra. Bianca
Rocha Frederico, Representante da RCPD da SMS Iguaba Grande. A Plenária contou com a
presença da representação do Nível Central da SES e de nove Secretarias Municipais de
Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde (municípios de Arraial do Cabo, Casimiro de
Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). Sra. Márcia Freitas, e Sra.
Natália Dias da Costa Alves, dão boas vindas a todos e iniciam a Reunião. I. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2017. Sra. Márcia Freitas pergunta
se há alguma consideração a ser feita ou e como não há nenhuma sugestão, esta é considerada
pactuada. 2. Aprovação da Ata da 2ª Reunião Extraordinária CIR/BL de 2017. Sra. Márcia
Freitas, pergunta se há alguma consideração a ser feita ou não e como não há nenhuma
sugestão, esta também é considerada pactuada. 3. Plano de Ação Regional da RCPD. Sra.
Márcia Freitas, passa a palavra a Sra. Natália Dias da Costa Alves, que fala sobre o Plano de
Ação RCPD, que será apresentado pela Sra. Bianca Rocha Frederico, considerando as
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alterações solicitadas pela Coordenadora da RCPD na SAECA, Sra. Maria Gisele. Sra. Suely
Osório, fala que o grupo que realizou o Plano e assim que esse for aprovado em CIB, deixa de
ser Grupo de Trabalho. Sra. Bianca Rocha Frederico, inicia a apresentação do Plano RCPD,
falando que foram atualizados os dados populacionais, porém Sr. Leônidas Heringer Fernandes
Saúde, observa que faltou dados dos municípios de Cabo Frio e Araruama, ficando por serem
retificados posteriormente. Sra. Bianca Rocha Frederico, dá prosseguimento falando dos
objetivos e diretrizes do Plano, explica sobre a operacionalização, que primeiro é pactuado no
Grupo, com as propostas dos Gestores Municipais, depois passando pela Câmara Técnica sendo
finalizado com os Gestores; relata sobre as quatro deficiências do Censo do IBGE: Auditiva,
Física, Visual e Intelectual; fala que a Região da Baixada Litorânea está pleiteando tratar as
deficiências Física e Intelectual, não havendo proposta de tratar as outras deficiências, mas ela
frisa que isso é muito subjetivo. Sra. Bianca Rocha Frederico, fala que os dados referentes à
microcefalia também estão presentes no Plano RCPD. Sra. Adriana Moutinho fala da
dificuldade de reposta dos técnicos do Grupo RCPD relacionada aos dados solicitados. Sr.
Ibson Carvalho Dames Junior, pergunta sobre a ABRAE se é referência e se está realizando
atendimentos, pois encaminhou pacientes para esta Unidade e os mesmos não foram atendidos.
Sra. Suely Osório, pede para o Sr. Ibson Carvalho Dames Junior, oficializar o ocorrido através
de um documento e entregar a ela. Sra. Bianca fala sobre a Pestalozzi que está fornecendo as
próteses; fala que no Plano RCPD foi especificado por Município onde se faz a triagem
neonatal. Ela fala ainda, que todos os municípios da Região da BL têm Conselho Municipal de
Saúde e que o município de Cabo Frio tem também o Conselho Municipal de Direitos das
Pessoas com Deficiência, vinculado à Secretaria Assistência Social; relata sobre a proposta da
Região onde o município de Iguaba Grande solicita a habilitação do Flore'Ser e o município de
São Pedro que solicita reforma do Centro de Reabilitação. Sra. Suely Osório, lembra a todos
que esse Plano é flexível, podendo ser revistos os fluxos e serem feitas novas adaptações. Não
havendo questionamentos contrários, o PAR RCPD é pactuado. II. Informes: 1. Planejamento
Regional Integrado (AP/SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala da necessidade de
comparecimento dos Gestores Municípios, tendo em vista que o Plano Regional de Saúde será
para quatro anos e que o tempo está bem curto para fechá-lo. Sra. Natália Dias da Costa Alves,
fala que num primeiro momento está sendo feito o diagnóstico e a construção da Matriz do
Planejamento, que será o anexo do Plano e que a composição do Grupo do Planejamento foi
encaminhado para o e-mail de todos. Sra. Natália Dias da Costa Alves, solicita que todos os
Gestores estejam presentes nas Plenárias, porque na última Plenária do mês de dezembro já será
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feita a aprovação do Plano. Ela fala que em relação a outras regiões, a Baixada Litorânea está
bem à frente, tendo em vista que nunca foi deixada de lado a questão do planejamento. Sra.
Natália Dias da Costa Alves, fala que serão decisivas algumas definições dos Gestores tal como
a questão do Consórcio. Sra. Natália Dias da Costa Alves, solicita que os Gestores conversem
com seus prefeitos. Sr. Leônidas Heringer Fernandes, fala que é necessário que se estabeleça o
Presidente do Consórcio. Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala que o mais importante é definir
uma data para a reunião com os Srs. Prefeitos. 2. Avaliação da Estrutura de Planejamento
nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro (AP/SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves,
fala que alguns municípios já responderam, tais como Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e
Saquarema. A data limite para entrega é hoje, porém podendo ser entregue no máximo até o fim
dessa semana. A Assessoria de Planejamento está precisando das respostas dos municípios para
que possa ajudar aos mesmos dando suporte na área de estruturação do planejamento dos
municípios. 3. Alteração da data da Câmara Técnica de Novembro SE-CIR/BL. Sra.
Natália Dias da Costa Alves, fala que foi transferida de 21 de novembro para 16 de novembro.
4. Novo Fluxo para PPI (SE-CIR/BL). Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala que não mudou
muito da Deliberação anterior, mudando apenas no que se refere à comprovação da ciência da
entrega do documento. Sra. Natália Dias da Costa Alves, explica que pode ser considerado o email ou o Protocolo. O fluxo consiste em entrar como ponto de Informe da Câmara Técnica que
é encaminhado para a SAECA, que em 30 (trinta) dias dá o parecer, devolve para a
Regionalização e inclui na Pauta da Câmara Técnica novamente como pactuação, que vai para
a CIB. 5. Situação dos Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis (SVS/SES). Sra. Natália Dias da Costa Alves, fala que os Municípios
de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras estão com pendências na entrega quanto à
revisão do Pano de Desastres. 6. Plano DCNT e Atribuições dos Interlocutores Municipais
(SVS/SES). Sra. Márcia Freitas, fala que os documentos tem que ser enviados para o GTVS,
para avaliação e retorno para Câmara Técnica e Plenária. Sra. Suely Osório, observa que a
pactuação será em dezembro. 7. Plano de Ação Regional - PAR da Rede Cegonha e Oficina
de Apoio à construção e finalização do PAR (SAB/SAS/SES). Sra. Márcia Freitas, fala que
foi solicitado que esse tema fosse incluído em todas as pautas até o final do ano. Sra. Natália
Dias da Costa Alves, fala que houve um parecer do Ministério da Saúde com alguns
questionamentos e solicitação de adequações. Sra. Bianca fala da necessidade de todos estarem
presentes enquanto Região, na Reunião da Rede Cegonha e fala da necessidade do Estado estar
presente também na Reunião. 7. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). A Sra. Angélica
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Mauricio Leitão da Cunha, fala da Reunião que houve no Município de Armação de Búzios, em
02/09/2017, com a participação do Sr. Secretário de Saúde do Estado, para tratar de assuntos da
Oncologia, e que o mesmo durante essa reunião se comprometeu a dar o aporte necessário para
a normalização do Serviço de Oncologia, sendo que até o presente momento não se cumpriu.
Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, fala que não entrou na pauta da CIB no mês de
setembro, sendo difícil fazer se cumprir assim, e fala que está solicitando uma agenda com o Sr.
Secretário de Estado de Saúde naquele momento. Sra. Suely Osório, propõe que seja solicitada
uma reunião com o GT de Oncologia do COSEMS, para expor a situação da Baixada Litorânea.
Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, fala que existe uma Deliberação do COSEMS que
dispõe que não haverá aumento de Teto Financeiro enquanto não houver uma auditoria em todo
o estado do RJ. Sra. Márcia Freitas, fala que gostaria de ter participado da equipe da Auditoria
que fez a visita in loco na SMS de Cabo Frio e na Onkosol, e informa a Sra. Angélica Mauricio
Leitão da Cunha que foi liberada apenas uma diária, e não pode, portanto ser feita a auditoria
em duas semanas, que seria o ideal. Sra. Angélica Mauricio Leitão da Cunha, deixa registrado
que o município de Cabo Frio poderia ter ajudado à equipe auditora em relação ao
fornecimento de hospedagem e transporte, tendo em vista que o município é o maior
interessado. Sra. Márcia Freitas explica que esta auditoria não envolve somente o prestador,
envolve também a SMS de Cabo Frio e a regulação, não sendo possível que um auditado pague
as diárias dos auditores. Antes de ser dado prosseguimento ao próximo item, a Sra. Karin Netto
de Castro, apresentou um trabalho feito por ela referente à questão do Cateterismo e
Arteriografia no Estado do Rio de Janeiro. Sra. Karin Netto de Castro, fala que já foi esgotada a
cota da PPI na Região da Baixada Litorânea. Ela fala ainda da questão de desdobramento de
problemas advindos de um paciente que não conseguir fazer cateterismo. Ela fala dos pacientes
que estão internados e dos que estão aguardando em fila. Sra. Karin Netto de Castro, fala que a
situação da Arteriografia está um pouco melhor e que precisa que os Gestores Municipais
cobrem do Prestador São Miguel, pois relata que reiteradas vezes a Unidade recusa pacientes
que se enquadram no seu perfil que está cadastrado como UTI II, ou seja, o mesmo tem que ter
serviço de diálise. 9. Situação da UTI Hospital São Miguel (CIR/BL). Sra. Natália Dias da
Costa Alves, fala que foi sugerido na Câmara Técnica que fosse feita uma visita técnica no
prestador São Miguel, e um check list. Se o prestador não quiser se adequar precisa fazer o seu
descredenciamento. Sra. Francislene dos Santos Casemiro, sugere que deve ser feito um
Chamamento Público para que possa haver um descredenciamento posterior do prestador São
Miguel. Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, fala que a Clínica Mater Day poderia ser a nova
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prestadora da Região, uma vez que a mesma possui os equipamentos necessários. 10.
Cirurgias Eletivas na Região (CIR/BL). Sra. Suely Osório, fala que foi encaminhado para
todos, um levantamento feito pela SAECA referente ao mês de julho, onde mostra que apenas
26 (vinte e seis) municípios do Estado conseguiram atingir a média de cirurgias eletivas. Foi
encaminhado também o passo a passo da operacionalização. 11. Proposta Incremento MAC –
Emenda Parlamentar nº 81000174 (SMS Rio das Ostras). 12. Proposta construção UBS
Cem Braças (SMS Armação dos Búzios).

Tratam-se de Emenda Parlamentar. 13.

Incremento do PAB do município de Casimiro de Abreu. 14. Comunicado
SES/SG/AR/SCBL Nº 23/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES
(SE-CIR/BL). Os destaques são as questões da RCPD. Sra. Suely Osório, fala que vai ser
criado o Grupo Condutor, e que os Gestores Municipais precisam indicar os técnicos para
compor o grupo. Sr. Antônio Carlos de Oliveira, fica de rever suas indicações. Sra. Natália Dias
da Costa Alves, fala que todos os andamentos referentes aos Grupos constam no Comunicado.
15. Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely Osório, reforça que na CIB foi pactuada que a
referência para realização de cirurgias odontológicas em pacientes com necessidades especiais
no Hospital Carlos Chagas. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, dei por
encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 25 de outubro de
2017.

Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL
Márcia Freitas
Representante Nível Central
Leônidas Heringer Fernandes
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande e Vice Regional do COSEMS
Oswaldo Coelho
Suplente da SMS de Araruama
Márcia Santos
Suplente da SMS de Armação dos Búzios
Antônio Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo
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Angélica Mauricio Leitão da Cunha
Suplente da SMS de Cabo Frio
Ibson Carvalho Dames Junior
Secretário de Saúde de Casimiro de Abreu
Rosimeri de Souza Azevedo
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras
Francislene dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Fernanda Campos Rodrigues
Suplente da SMS de Saquarema.
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