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

ATA da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
trinta e cinco minutos, deu-se início na sede da CIR/BL, situada na Av. São Pedro, 300 –
sala 207, Centro – São Pedro da Aldeia - RJ, a Décima 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,
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, Sr.
Fábio Henrique Passos Waknin, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Sra. Márcia
Santos, Suplente da SMS de Armação dos Búzios, Sr. Antônio Carlos de Oliveira,
Secretário Municipal de Arraial do Cabo, Sra. Angélica Mauricio Leitão da Cunha,
Suplente da SMS de Cabo Frio, Sr. Ibson Carvalho Dames Junior, Secretário de Saúde de
Casimiro de Abreu, Sr. Kaique Sarzedas, Suplente da SMS 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, Sra. Fernanda Campos Rodrigues,
Suplente da SMS de Saquarema. A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto de
Castro, Coordenadora da CREG/BL, e da Sra. Mônica Vieira Gonçalves, Assessora de
Planejamento da SMS Cabo Frio. A Plenária contou com a presença da representação
do nível central da SES e de nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis
Secretários de Saúde (municípios de Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro
de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). Sra. Natália Dias da
Costa Alves dá boas vindas a todos e informa que a Sra. Márcia Freitas, representante do
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Nível Central da SES na CIR/BL, não poderá comparecer à Reunião e em seguida dá inicio
a mesma. I. Apresentação: 1. Plano de Ação Regional da RAPS. Sra. Natália Dias da
Costa Alves explica que o item vai ser retirado da pauta devido à impossibilidade da Sra.
Rosemary Calazans comparecer realizar a apresentação, informando que nesse caso, será o
Plano apresentado em dezembro pela mesma. 2. Regionalização. Sra. Natália informa que
essa apresentação foi solicitada pela Assessoria de Planejamento e Regionalização. Informa
que todo material referente ao que será apresentado irá por e-mail para os Srs. Secretários
Municipais de Saúde. Ela fala que se trata de uma apresentação que traz a contextualização
do processo de Regionalização, foi inserido na pauta com intuito de ajudar nas discussões
do Planejamento Regional. Nesse momento, Sra. Natália ressalta que a Dra. Mônica
Clemente identificou que a Região da Baixada Litorânea está bastante à frente nas
discussões do Planejamento Regional e continua a apresentação mostrando todos os pontos
do Processo de Regionalização, passando desde o Decreto 7508, que fortaleceu a região de
saúde como espaço geográfico de discussão e organização do sistema de saúde, continua a
apresentação mostrando ano a ano os elementos que foram utilizados e trabalhados no
Planejamento Regional, os motivos e a importância da construção das Redes e das
estratégias da regionalização. Nesse momento, Sra. Natália fala que hoje será repactuada a
Rede Cegonha, fala da RCPD, que já foi pactuada, da RAPS que já se encontra quase
finalizada, e fala da RUE que se trata da Rede que mais preocupa a Região da Baixada
Litorânea, tendo em vista que a disponibilidade de leitos nos hospitais da região é o grande
gargalo para que se possa definir a RUE. Sr. Leônidas observa que para que haja a
construção do Plano referente à RUE não há necessidade de falar sobre a insuficiência de
leitos. Sr. Oswaldo Coelho, fala que não concorda que o problema seja falta de leitos e sim
falta de especialidades nas Unidades de Saúde onde estão esses leitos. Sra. Natália fala que
o Sr. Lenine, Coordenador da CURGE/SES, tem ajudado bastante na escrita do Plano e que
já tem alguns pontos sendo delineados para a construção do Plano. Ela fala que os
Secretários de Saúde dos municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio e Rio das Ostras já se
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disponibilizaram oferecendo leitos. Sra. Natália dá prosseguimento à apresentação falando
das funções assistenciais de cada elemento das Redes. Ela encerra a apresentação
informando que está sendo encaminhado aos presentes todo material apresentado por email. 3. Planejamento Regional Integrado – Trabalho do Grupo Condutor Regional.
Sra. Natália apresenta o trabalho que está sendo feito para a construção do Plano Regional
de Saúde da Baixada Litorânea (2018-2021), informa que o Grupo foi pactuado na Plenária
de setembro e os participantes do Grupo são os

representantes dos Srs. Gestores

Municipais (Sra. Francislene e Sr. Waknin), a Secretária Executiva da CIR-BL e COSEMS,
membros da CT, Integrantes do GT Planejamento Integrado, Coordenação da CIES, fala
que a Baixada Litorânea tem muito material produzido faltando apenas consolidar os dados
para a elaboração do Plano Regional de Saúde, informa sobre o calendário de reuniões do
Grupo Condutor do Planejamento Regional Integrado e que até o fim do ano de 2017 serão
elencados todos os problemas da região e fechado um diagnóstico. Até março de 2018 o
Plano será concluído. Ela explica que os membros do grupo estão levantando todos os
dados demográficos, em geral, e que estão sendo utilizados diversos indicadores. Sra.
Natália continua a apresentação falando dos macro problemas regionais, do financiamento,
da Atenção Básica, da implantação e implementação dos protocolos, da ausência de Rede
de retaguarda e também dos dispositivos que necessitam ser regionalizados. Sra. Natália
frisa que o NAT da Baixada Litorânea deve voltar a ser assunto para discussão. E informa
que o mesmo grupo condutor está trabalhando na construção do Plano Regional de
Educação Permanente para a Região. Ela ainda fala da necessidade de se discutir sobre a
situação das maternidades da Região da BL. Continuando sua apresentação a Sra. Natália
fala da implementação do CER – tipo II do município de Iguaba Grande, e fala da Rede de
Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que terá que ser vista nos próximos quatro anos.
Sra. Natália fala do Polo de Hemoglobinopatias em Araruama que está solicitando seu
desligamento como referência, tendo em vista que cada município está fazendo o seu e, que
o município de Araruama informa que não tem estrutura para continuar atendendo outros
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municípios. Finalizando a apresentação, ela mostra a organização do que está sendo
construído e quem está responsável por qual tema. Fala do ponto específico que é a
sazonalidade na região, que a seu ver, interfere bastante na região para o planejamento,
informa que todos os coordenadores estão levando aos seus grupos temáticos essas
discussões para trazer para o grupo de planejamento. Sra. Natália fala dos tópicos sobre o
Consórcio e também da importância do Hemolagos. Sra. Natália fala da Matriz de
Planejamento (2018-2021) mostrando o esboço do que já foi feito pelo grupo do
Planejamento Regional Integrado e que fará parte do Plano Regional de Saúde. Ela informa
que estão sendo utilizadas as diretrizes do SARG/SUS e os indicadores recebidos do
Estado. E com isso ela encerra a apresentação. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2017. Sra. Natália pergunta se há alguma consideração a
ser feita ou se pode ser considerada pactuada a Ata, e como não há nenhuma sugestão é
considerada pactuada. 2. Plano de Ação Regional da Rede Cegonha. Sra. Natália passa a
palavra a Sra. Adriana Moutinho que inicia sua apresentação sobre o Plano de Ação
Regional da Rede Cegonha, explica que esse Plano já havia sido pactuado em CIR, e em
CIB em 2014. E que o mesmo estava na etapa de aprovação do Ministério da Saúde e que
lá permaneceu parado por dois anos, e depois desse tempo o Ministério da Saúde devolveu
o Plano advertindo que o mesmo estava desatualizado. Após essa solicitação do Ministério
da Saúde para atualizar o Plano, foram inseridas deliberações e demais documentações e
feitas algumas alterações e sua reorganização, tornando o Plano mais didático também, ela
ressalta que foram inseridos dados enviados pela SES, dados para o pré-natal de alto risco.
Ela informa que foi utilizada como base a Portaria 1631/2011, indicada pelo Ministério da
Saúde, para cálculo de leitos para a Rede Cegonha. Nesse momento a Sra. Natália fala que
a Baixada Litorânea tem um perfil diferenciado e diz que encaminhou para o e-mail dos
Srs. Secretários um trabalho com os estudos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, que mostra o perfil de cada município. Sra. Adriana Moutinho fala que
no momento que for repactuado o Plano da Rede Cegonha, os municípios poderão pleitear
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os valores para adquirir equipamentos e ambiência. E fala o que mudou basicamente do
Plano anterior para este foi à inclusão do projeto de Casa de Parto. E que foi pleiteada pelo
município de Rio das Ostras. E ela fala que o grande diferencial do Plano foi à
reorganização. Sra. Adriana Moutinho informa que o município de Saquarema permanece
como referência de alto risco. Ela fala da perspectiva do município de Araruama estar
retomando sua maternidade em 2018. Nesse momento, Sra. Natália chama atenção para a
importância dos Srs. Secretários de Municipais estarem presentes na próxima CIB. Sr.
Ibson sugere que os municípios mandem Ofício à SES, disponibilizando transporte para as
áreas técnicas da SES virem à região para acompanhamento, não só em relação à Rede
Cegonha, mas em relação a todas as Redes. Sra. Mônica fala que o COSEMS precisa saber
o que está acontecendo na região da Baixada Litorânea para que ele possa cobrar às áreas
técnicas. 3. Criação do Grupo Condutor Regional de Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência. Sra. Natália fala que a criação vai começar a partir de 2018, dando
continuidade com a rede implantada. Sua sugestão é que os indicados para o Grupo
Condutor permaneçam os mesmos do GT, não havendo restrição é considerada pactuada 4.
Credenciamento do Centro de Imagem RPJS (SMS Arraial do Cabo). Sra. Natália
informa que está sendo encaminhado pela SE-CIR/BL à SAECA. 5. Prestação de Contas
Recurso NDVS/BL referente ao ano de 2016 (SMS São Pedro da Aldeia). Sra. Natália
fala que foi feita a pactuação para a prestação de contas do Município de São Pedro da
Aldeia, e que os valores são designados praticamente para o pagamento dos aluguéis das
salas utilizadas pela Secretaria Executiva da CIR/BL e pelo NDVS/BL. II. Informes: 1.
Plano DCNT e atribuições dos interlocutores municipais (SVS/SES). Sra. Natália fala
que a Sra. Ana Paula Duarte, Coordenadora do GT Vigilância em Saúde, esteva na Reunião
que houve no Estado referente ao assunto. Nesse sentido, a Sra. Ana Paula, que não está
presente, solicitou a Sra. Natália que os Gestores Municipais fiquem atentos à Pactuação de
dezembro, para observarem se as sugestões feitas por eles serão atendidas, pois caso
contrário não será possível aos municípios darem conta do que for pactuado. 2. Situação da
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Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Angélica Mauricio fala que ainda não há conclusão da
Auditoria realizada no Prestador ONKOSOL, no município de Cabo Frio, e ela sugere que
os Srs. Secretários de Saúde solicitem ao Estado essa conclusão, ou que seja encaminhado
um Ofício com essa solicitação. Sra. Natália pergunta se todos os presentes concordam em
fazer mais um documento, uma deliberação, para ser encaminhado à Auditoria e todos
concordam 3. Cirurgias Eletivas na Região (CIR/BL). Sra. Natália fala que a SAECA
está fazendo contato com os municípios passando informações em relação ao faturamento.
Informa que todos os municípios da Baixada Litorânea não alcançaram a média. 4. Termo
de Compromisso de Funcionamento da UPA 24 h (SMS de Iguaba Grande). Sra.
Natália informa que esse item já passou em CIB. 5. Termo de Compromisso de
Funcionamento da UPA 24 h (SMS de Arraial do Cabo). Sra. Natália informa que o
município de Arraial do Cabo está buscando o recurso. 6. Comunicado SES/SG/AR/SCBL
N 26/2017 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). As
informações referentes ao andamento dos Grupos de Trabalho. 7. Informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Natália informa que está sendo encaminhados por e-mail todos os
materiais referentes aos assuntos: Cirurgias Eletivas, SIOPS, e as apresentações da CIB.
Sra. Natália informa que a Sra. Suely Osório solicitou que os municípios procedam à
alimentação do SIOPS. Sra. Natália fala que será incluído como item de Pauta a exclusão
do município de Araruama como referência para Hemoglobinopatias, para os municípios de
Iguaba Grande e Saquarema. Sra. Natália informa que a Plenária do mês de dezembro será
realizada no dia 14 de dezembro de 2017 de forma ampliada com a Câmara Técnica e o
GCRPRI. Sra. Natália informa que a Reunião contará ainda com a presença da
CURGE/SES, informa sobre as Oficinas de Planejamento da SES com as regiões de
Saúde, que serão realizadas no Rio de Janeiro, nos dias 12(doze) e 13(treze) de dezembro.
Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SECIR/BL, às onze horas e quarenta e cinco minutos, dei por encerrados os trabalhos e lavrei
e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 28 de novembro de 2017.
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Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL
Karen Cristiane Félix
Suplente Representante Nível Central
Leônidas Heringer Fernandes
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande e Vice Regional do COSEMS
Fábio Henrique Passos Waknin
Secretário de Saúde de Armação dos Búzios
Antônio Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Arraial do Cabo
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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