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

ATA da 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
quarenta e seis minutos, deu-se início na sede da CIR/BL, situada na Av. São Pedro, 300 –
sala 207, Centro – São Pedro da Aldeia - RJ, a Oitava 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. Karen Cristiane Félix da
Silva Goggin, Suplente Representante Nível Central, Sra. Simone Machado de Azevedo,
Assistente da SE-CIR/BL e a Sra. Simone Gomes Portugal, Auxiliar Administrativo da SECIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sra. Márcia Santos, Suplente da
SMS de Armação dos Búzios, Sr. Kaique Sarzedas Espindola, Suplente da SMS de
Casimiro de Abreu, Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde
de Iguaba Grande, Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, Secretária Municipal de Saúde de Rio
das Ostras, 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; Sr. Waldir Aguiar, Coordenador do CEREST/BL; Sra. Fabiana Godoy, Técnica
do CEREST/BL; Sra. Mônica Gonçalves, Assessora de Planejamento da SMS de Cabo Frio
e a Sra. Ana Paula Duarte, Diretora de Vigilância em Saúde da SMS Saquarema. A
Plenária contou com a presença da representação do nível central da SES e de cinco
Secretarias Municipais de Saúde, sendo dois Secretários de Saúde (municípios de
Iguaba Grande e Rio das Ostras). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, dá boas vindas a todos e inicia a reunião informando que a Sra. Natália Dias da
Costa Alves, Secretaria Executiva da CIR/BL se encontra de férias e inicia a reunião pelo
item: I. Apresentação: Apresentação sobre a EXPOEPI 2017 (CIR/BL). Sra. Simone
Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, informa que foi solicitado pela CIR/BL e
trata-se de apresentações das informações sobre o evento e passa a palavra para a Sra.
Ana Paula Duarte que apresenta os trabalhos levados na EXPOEPI, em Brasília, de 27 a 30
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de junho de 2017, cujo objetivo da Exposição consiste em mostrar experiências bem
sucedidas em epidemiologia e controle de doenças, e premiar profissionais que se destacam
na área de saúde. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária CIR/BL de
2017. Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, informa que a minuta
da mesma foi encaminhada por e-mail aos gestores e pergunta se há alguma consideração a
ser feita, não houve questionamento e é pactuada a Ata. 2. Grupo Condutor Regional de
Planejamento Integrado (SES). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, informa que foi solicitado pela AR e trata-se de um Grupo temporário para
discussão do processo de Planejamento Regional Integrado – CICLO 2018-2021, onde a
Câmara Técnica da CIR/BL sugeriu a seguinte composição: Membros da CT, Integrantes
do GT Planejamento Integrado, Coordenadores dos Grupos de Trabalho, Representantes
dos Gestores (Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia e Secretário
Municipal de Armação dos Búzios) e Representante da CREG/BL. Informa que a próxima
reunião: 11/10/2017. Pergunta se há algum questionamento a ser feito. Não houve
questionamento e é pactuado. II. Informes: 1. Edital de Chamamento Público N.º
01/2017/DESAM/FUNASA/MS (SVS/SES). Sra. Simone Machado de Azevedo,
Assistente da SE-CIR/BL, informa que foi solicitado pela SVS/SES, trata-se de informe
referente à seleção de projetos oriundos de instituições públicas Estaduais, Municipais e do
Distrito Federal, voltados às ações de educação em saúde ambiental visando o
enfrentamento ao vetor (Aedes aegypti) transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya. Prazo
para envio de propostas no site: www.convenios.gov.br/siconv, de 18/08/2017 a
29/09/2017; relata que os municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba Grande e
Saquarema informaram que estão fazendo projetos e que foram aconselhados a encaminhar
os mesmos aos Conselhos Municipais de Saúde e também encaminhados como Informes à
CIR/BL. 2. Situação dos Planos de Contingência para Arboviroses, Desastres e
Enfrentamento da Sífilis (SVS/SES). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da
SE-CIR/BL, informa que foi solicitado pela SVS/SES, trata-se de informe sobre a situação
de entrega dos PC. Pendências da BL: segundo levantamento da SVS, enviado em
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19/07/2017: Municípios sem entrega da 2ª versão do Plano de Desastres, após
recomendações: Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras. 3. Plano de Ação Regional PAR da Rede Cegonha (SAB/SAS/SES). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da
SE-CIR/BL, informa que foi solicitado pela área técnica da SES como ponto de pauta
permanente das Comissões Intergestores Regionais e que a reunião do dia 27/09 foi
cancelada. 4. Indicação de Profissional para Referência no Polo Regional de
Ostomizados (SMS Cabo Frio). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, informa que foi solicitado pela SMS de Cabo Frio e trata-se de solicitação ao
município de Casimiro de Abreu quanto à indicação de profissional para referência
municipal no Polo Regional de Ostomizados. Neste momento, o Sr. Kaique Sarzedas
Espindola, Suplente da SMS de Casimiro de Abreu, informa que trouxe o ofício de
indicação. 5. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Simone Machado de
Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, informa que foi solicitado como pauta permanente
pelos SMS e que se trata de informe atualizado sobre a situação do serviço de oncologia na
região. O Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba
Grande, relata sobre 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 seria de R$ 200.000
(duzentos mil Reais) e os municípios fariam uma complementação até chegar o patamar de
R$ 350.000 (trezentos e cinquenta mil Reais); e que se o município tiver uma fila maior que
a demanda da pactuação, ele poderia usar o recurso do MAC; relata que a CREG/BL, com
autorização da Sra. Angélica Leitão, Controle e Avaliação da SMS de Cabo Frio, após essa
notícia do Sr. Secretário de Estado de Saúde liberou a fila da Mastologia, fazendo o
agendamento de 12 pacientes. A Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL,
informa que essas vagas seriam utilizadas em outubro, porém devido a essa liberação de
vagas, quando chegar outubro, novos pacientes terão que ser encaminhados para a REUNE,
tendo em vista que o aporte financeiro não foi liberado até a presente data. Sra. Rosimeri de
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Souza Azevedo, Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras, fala que não há como
utilizar o recurso do MAC, e observa que essa situação precisa ser resolvida o mais rápido
possível, porque está refletindo em todos os Municípios. Sr. Leônidas Heringer Fernandes
Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, fala que foi apontado na reunião
de 02/09 em Armação de Búzios, que dependeria da pactuação junto ao COSEMS, tendo
em vista que o COSEMS tem uma Deliberação interna que não seria feita nenhuma
movimentação de recurso financeiro para a Oncologia se não houvesse uma auditoria no
Prestador; relata que esse assunto sequer entrou na pauta da CIB no mês de setembro e que
está tentando agendar uma nova reunião com o Sr. Secretário de Estado de Saúde, para
cobrar a entrada na Pauta da CIB o que foi apontado na reunião de 02/09/2017. 6. Situação
da UTI São Miguel (CIR/BL). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, informa que foi solicitado pela CIR/BL, se trata de informe sobre a marcação da
reunião na SES entre o Secretário Municipal de Saúde Cabo Frio, o Secretário Estadual de
Saúde, Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, o Secretário Municipal de Saúde de
Iguaba Grande, Sr. Leônidas Heringer e o Sr. Rogério Rocha, Representante do Hospital
São Miguel, para discussão sobre este assunto. O Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde,
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, informa que está aguardando a agenda
com o Sr. Secretário de Estado de Saúde; relata que a situação para se normalizar depende
apenas de aporte financeiro. 7. Cirurgias Eletivas na Região (CIR/BL). Sra. Simone
Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, informa que foi solicitado pela CT da
CIR/BL como pauta até dezembro/17, trata-se de informe sobre a situação da execução das
cirurgias eletivas na região da Baixada Litorânea e passa a palavra para a Sra. Suely Osório,
Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ, que relata que
foi disponibilizado um vídeo para os Técnicos da CT, referente à Faturamento e que esse
vídeo foi feito pela equipe da Região Centro-Sul; relata a rejeição do Ministério da Saúde
em relação à solicitação feita pelo COSEMS cujo teor se tratava de atender a média como
base para se fazer o faturamento dobrado; informa que o Município do Rio de Janeiro
formalizou que não irá mais participar das Cirurgias eletivas, mas ela diz que ainda não
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sabe o que vai ser feito com o valor financeiro que caberia ao Município do Rio de Janeiro.
Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras fala que
já começou a fazer as cirurgias, porém enfrenta problemas com os insumos. 8. Situação
dos Recursos Regionais (CT-CIR/BL). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da
SE-CIR/BL, informa que foi solicitado pela CT da CIR/BL, trata-se da situação dos
recursos regionais na BL. São Pedro da Aldeia: Recurso CIR/BL foi bloqueado
judicialmente; Recurso NDVS/BL; Rio das Ostras: Recurso CIES e Recurso PlanejaSUS;
Cabo Frio: Recurso CEREST/BL. O Recurso da CIR/BL o valor de R$ 21.016,00 (Vinte e
um mil e dezesseis Reais). O recurso do NDVS/BL o valor de R$ 49.000,00 (Quarenta e
nove mil Reais) e ainda faltando entrar o repasse do Ministério da Saúde na quantia de R$
70.000,00 (Setenta mil Reais). O recurso da CIES e PLANEJA SUS, que estão alocados no
FMS de Rio das ostras, cujo valor constava em 31/08 o montante de R$ 27.000,00 (Vinte e
Sete mil Reais), quanto ao Recurso da CIES, o montante está em R$ 374.900,00 (Trezentos
e setenta e quatro mil e novecentos Reais), que ainda não foram utilizados. O recurso da
CIES, alocado no FMS de Iguaba Grande está no montante de R$ 77.000,00 (Setenta e sete
mil Reais), ainda faltando atualizar esse valor após a utilização do rendimento na Expoepi.
A Sra. Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, solicita ao secretário
Municipal de Saúde de Iguaba Grande que envie a atualização dos valores e o mesmo se
compromete a trazer. Neste Momento, a Sra. Suely Osório fala que até o fim deste ano o
Ministério da Saúde vai fazer uma revisão da Política Nacional de Educação Permanente.
Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL fala da necessidade de se
agilizar o encaminhamento dos projetos para a CIB e que ainda se encontram na área
técnica da SES; citando os projetos de Atenção Básica, Dez Passos da Rede Cegonha,
Seminário de Educação Permanente. Em relação ao Recurso CEREST/BL, alocados no
FMS de Cabo Frio, o Sr. Waldir Aguiar, Coordenador do CEREST/BL, agradece a
oportunidade e relata como foi toda sua trajetória quando assumiu a Coordenação e que a
situação estava bastante precária naquela época; explica que a partir de julho de 2017 foi
desvinculado da conta MAC o dinheiro destinado ao CEREST/BL. Sra. Simone informa
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que no extrato recebido, o saldo atual é de R$ 219.570,00 (Duzentos e dezenove mil
quinhentos e setenta Reais). Sr. Waldir Aguiar, Coordenador do CEREST/BL, informa que
ainda resta fazer uns débitos nesse valor, referentes a gastos com pessoal. 9. Comunicado
SES/SG/AR/SCBL Nº 21/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e
CIES (SE-CIR/BL). Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL,
informa que a Secretaria Executiva enviou, como de costume, no convite da plenária o
Comunicado contendo as informações sobre o andamento dos grupos de trabalho no âmbito
da CIR/BL. Relata sobre a reunião que está acontecendo simultaneamente a essa com o
Grupo de Trabalho RCPD e a Coordenação Estadual da RCPD para orientações na
construção do Plano Regional; informa que a reunião d do GT Atenção Básica ficou para
próxima quarta-feira onde será abordado o planejamento e as dificuldades regionais;
informa sobre a reunião do GT-RUE que acontecerá na parte da tarde. Neste momento, a
nesse instante fala do comunicado que foi encaminhado a cada Município para que enviem
o quantitativo de Leitos que cada um vai disponibilizar, com o intuito de ser criada uma
Rede com o número de Leitos de retaguarda e fala da Reunião que está acontecendo
simultaneamente a essa na sala do NDVS, com o Grupo de Trabalho RCPD. Ela ainda
informa que a reunião da Atenção Básica ficou para próxima quarta-feira onde será
abordado o planejamento e as dificuldades regionais; relata sobre a reunião do GT RUE que
acontecerá na parte da tarde. Neste momento, a Sra. Mônica Gonçalves, Assessora de
Planejamento da SMS de Cabo Frio e Coordenadora do GT RUE, informa sobre a
solicitação que foi encaminhada a cada Município para que enviem o quantitativo de leitos
que cada um vai disponibilizar, com o intuito de ser criada uma Rede com o número de
Leitos de retaguarda. 10. Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely Osório, Apoiadora
Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ fala do Boletim
Epidemiológico, que consta com grande aumento de casos de Chikungunya e que é
necessário

melhorar

a

apuração

dessas

Arboviroses

para

serem

classificadas

adequadamente; fala do Plano Estadual de Segurança do Paciente que está sendo elaborado
pela Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado do RJ, e que em breve estará
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disponível do no site da SAÚDE, para consulta; relata que a Escola Pública de Gestão está
oferecendo uma série de cursos, e que os Municípios que se interessarem em realizar algum
curso pode se inscrever no site do TCE-RJ; relata sobre o Serviço de Atenção Domiciliar
que migrou da Atenção Básica para a Atenção Especializada, portanto agora todas as
questões serão tratadas pela SAECA e não mais com a Atenção Básica; lembra que em
relação ao Relatório Quadrimestral, os Municípios devem fazer suas audiências públicas;
fala sobre a necessidade de alimentação do SIOPS e da necessidade dos Municípios
preencherem o questionário de triagem neonatal, pois somente os municípios de Araruama,
Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia e Saquarema responderam o questionário, relata que
esse questionário será fundamental para embasar a reunião que haverá entre o Estado,
COSEMS e APAE, onde será cobrado da APAE um posicionamento sobre o que está
acontecendo em relação ao teste do Pezinho; reforça que os Planos Municipais e Regionais
devem estar concatenados para que tudo dê certo; fala do reduzido número de Gestores
Municipais presentes nesta Plenária. A Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da
SE-CIR/BL, inseri na pauta o Projeto de Expansão de Equipes de Estratégias no Município
de Rio das Ostras entregue pela Sra. Rosimeri de Souza Azevedo, Secretária Municipal de
Saúde de Rio das Ostras. A Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da
Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ, informa que um novo prestador em Oftalmologia está
sendo habilitado em São Gonçalo – Oftalmoclínica, mas observa que ainda não está claro
se a habilitação é para atender o fluxo de oftalmologia. Sra. Rosimeri de Souza Azevedo,
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras fala que há uma necessidade dela fazer
uma reunião com a SAECA, para falar sobre o procedimento Intravítreo. Sra. Simone
Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL agradece a presença de todos e encerra a
Plenária às onze horas e trinta minutos. Nada mais a tratar, eu Sra. Simone Machado de
Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a
presente ata. São Pedro da Aldeia, 26 de setembro de 2017.
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Simone Machado de Azevedo
Assistente da SE-CIR/BL
Karen Cristiane Félix da Silva Goggin
Suplente Representante Nível Central
Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Vice Regional COSEMS/RJ
Márcia Santos
Suplente da SMS de Armação dos Búzios
Kaique Sarzedas Espindola
Suplente da SMS de Casimiro de Abreu
Rosimeri de Souza Azevedo
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras.
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