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

ATA da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
1. Aos quatorzes dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e

trinta e minutos, deu-se início na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Renda de Armação dos Búzios, situada na Travessa dos Pescadores –
Loteamento Triângulo de Búzios, Armação de Búzios - RJ, a Décima Primeira 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 do Nível Central da SES na CIR/BL, Sra. Karen Cristiane
Félix, 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 a
Sra. Simone Gomes Portugal, Auxiliar Administrativo da SE-CIR/BL; Secretarias
Municipais de Saúde (SMS): Sra. Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto, Secretária
Municipal de Saúde 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, Sr. Antônio Carlos
de Oliveira, Secretário Municipal de Arraial do Cabo, Sra. Angélica Mauricio Leitão da
Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio, 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 e 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. Mônica Vieira Gonçalves, Assessora de Planejamento da SMS Cabo Frio,
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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Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Assessor da SMS de Araruama, Sra. Delcinea
Bastos, Coordenadora Interina, NDVS/BL, Sra. Ana Paula Duarte, Representante da CT de
Saquarema e Articuladora do GT Vigilância em Saúde da CIR/BL, Sra. Bianca Rocha
Frederico, Representante da SMS Iguaba Grande e Articuladora do GC Rede Cegonha da
CIR/BL, Sra. Fabiana Godoy, Técnica do CEREST/BL, Sr. Waldir Aguiar, Coordenador do
CEREST/BL e Sra. Rosemary Calazans, Articuladora do GC RAPS da CIR/BL. A
Plenária contou com a presença da representação do nível central da SES e de oito
Secretarias Municipais de Saúde, sendo seis Secretários de Saúde (municípios de
Araruama, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Iguaba Grande, Rio das Ostras e
São Pedro da Aldeia). Sra. Márcia Freitas, representante do Nível Central da SES na
CIR/BL, dá boas vindas a todos e a Sra. Natália agradece a presença de todos, agradece ao
Sr. Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Sr. Waknin, pela cessão do espaço para
realização da Reunião, e agradece aos colaboradores. I. Apresentação: Inicia-se pelo item
2. Planejamento Regional Integrado – Trabalho do Grupo Condutor Regional. Sra.
Natália dá início à apresentação mostrando os indicadores referentes à fase de elaboração.
Fala que já foram realizadas cinco reuniões pelo Grupo, e que a próxima reunião será
realizada em 18 de janeiro de 2018, e a partir dessa data também começará a ser construída
a matriz diagnóstica. Sra. Natália inicia falando dos indicadores de Saneamento Básico que
são do ano de 2010. Sra. Suely informa que a Pro-Lagos não faz nenhum tipo de
fluoretação na água de abastecimento, assim como o município de Saquarema, o que leva a
crer que nenhum município da Baixada Litorânea tenha água fluoretada. Dando
continuidade a apresentação, Sra. Natália fala da necessidade de programas e políticas para
a terceira idade, tendo em vista o aumento nos indicadores dessa faixa etária, ressaltando
que a população da região está envelhecendo. Sra. Natália fala que houve um incremento
muito grande nos indicadores hospitalares, sendo que o que causou maior surpresa foi o
aumento da taxa de gravidez que termina em aborto, apesar dos dados serem de 2015. Ela
fala que é preciso trabalhar isso. Sra. Natália pede que os municípios se atentem a esses
indicadores, pois os indicadores das doenças são diferentes por município. Sra. Suely fala
sobre a Rede de Oncologia que deve ser revista devido ao aumento dos indicadores de
neoplasias. Outro indicador que requer atenção é o de homicídios na região da Baixada
Litorânea, o que reflete a violência do Estado se estendendo para a região. Sra. Suely
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menciona que o Ministério Público está exigindo dos munícipios um novo fluxo de
Declaração de Óbito na área da saúde, devido à falta de esclarecimentos na hora de preparar
a Certidão de óbito. Em relação ao indicador Mortalidade Infantil, Sra. Natália mostra que
está maior do que no Estado. Sra. Natália fala do indicador Urgência e Emergência e que a
região não tem um plano construído ainda e que em janeiro de 2018 será proposta à grade
de construção do Plano. Sra. Natália informa a todos que nem todas as tabelas com os
indicadores estão naquela apresentação e quanto ao indicador do Calendário Vacinal, ela
informa que ainda serão corrigidos. Em relação aos indicadores de Sífilis, que se
apresentam altos, a Sra. Márcia Freitas fala que em janeiro, acredita que haverá uma
campanha informativa à população. Foi mostrado que os indicadores de Diabetes estão
elevados e a Sra. Ana Paula Duarte fala que o profissional de Atenção Básica e o de
Vigilância em Saúde têm que trabalhar juntos. Sra. Natália informa que a redação do plano
está em quase cem páginas, e a pretensão é que entre janeiro e fevereiro esteja pronto e que
em seguida seja aberta a matriz e definidas as ações. Sra. Natália informa que constarão no
sumário do Plano Regional Integrado toda a parte de Gestão e de Educação Permanente.
Sra. Suely fala que alguns municípios têm que finalizar seus Planos de Saúde. 1. Plano de
Ação Regional da RAPS. Sra. Natália passa a palavra a Sra. Rosemary Calazans, que
introduz a apresentação dela mostrando que a Baixada Litorânea tem dez CAPS, e que esse
número garante uma boa cobertura. Possui dois Centros de Saúde Mental, e nove Serviços
de Residência Terapêutica. A Sra. Rosemary informa que somente os dispositivos que já
estiverem no SAIPS terão a chance de ser credenciados. Ela fala que tem municípios que
tem o recurso no hospital para leitos na área de Saúde Mental, porém não encaminharam a
proposta, e, portanto não poderão ser habilitados. Ela informa que somente o município de
Armação de Búzios conseguiu a habilitação. Sra. Rosemary dá prosseguimento a sua
apresentação falando das propostas e organização e capacitação da Rede e fala da
Descentralização das Ações de Saúde Mental. Sra. Natália pede que os municípios
presentes façam contato com os Coordenadores de Saúde Mental para montarem uma
estratégia para a Saúde Mental. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião
Ordinária CIR/BL de 2017. Sra. Márcia Freitas 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. Calendário Reuniões CIR/BL 2018. Sra. Natália fala que
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elaborou a proposta de calendário seguindo a lógica de reuniões e respeitando o
deslocamento das pessoas da Região. Ela informa que todos receberão o material. Não
houve manifestação contrária e o Calendário de Reuniões da CIR-BL ano 2018 é pactuado.
3. Participação Congresso XXXIV Congresso do CONASEMS/2018 (CIR/BL). Sra.
Natália fala que a Sra. Rosimeri Azevedo, mandou o extrato atualizado dos recibos
referentes à Educação Permanente. Sra. Natália informa que serão disponibilizadas 10
vagas para o Congresso. E informa que o município de Rio das Ostras precisa agilizar a
cotação para utilizar o saldo remanescente de recursos, desta forma foi dado como
pactuado. 4. Prestação Contas referente ao 1º e 2º Quadrimestre de 2017 do NDVS/BL
(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. Sra. Natália relata que foi aprovado pelos Técnicos do NDVS/BL e é
pactuado. 5. Composição GT Consórcio. Sra. Natália fala que em 29/11/2017, o Prefeito
do município de São Pedro da Aldeia, Sr. Cláudio Chumbinho, reuniu os prefeitos e foi
realizada uma Assembleia, onde ficou designado como Presidente do Consórcio o Prefeito
de Cabo Frio, Sr. Marcos Mendes, e como Vice-presidente, o Prefeito de Arraial do Cabo, o
Sr. Renatinho Vianna. Sra. Natália agradece aos Srs. Secretários presentes, a indicação de
seu nome para Secretária Executiva do Consórcio CISBALI, o que demonstra a grande
confiança que nela depositam e no trabalho da Secretaria Executiva da CIR-BL. Sr.
Leônidas fala que se os Srs. Prefeitos não quiserem e não fizerem funcionar, nada vai
adiantar. Sr. Waknin propõe que em toda CIR seja discutido algo referente ao Consórcio.
Sra. Natália diz que conta muito com o apoio dos Srs. Secretários de Saúde da Baixada
Litorânea, e fala que uma das primeiras missões do Grupo será a proposta orçamentária e a
mudança de Regimento, além de reestruturação da condição do Consórcio. E ela conclui
sua fala pedindo ajuda dos Secretários para conseguir os contatos das chefias de Gabinete
dos Prefeitos. Ela reforça que será necessário coletar assinaturas para poder adequar toda
documentação e dar entrada no Termo de Cooperação Técnica junto a FUNASA, para
viabilização do primeiro projeto do CISBALI. III. Informes: 1. Atualização do Plano de
Ação da Rede Cegonha (SES). Sra. Natália fala que o Plano foi aprovado e feito as
adequações necessárias. Sra. Bianca fala que o Plano voltou do Ministério da Saúde para
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especificar os leitos, e que assim foi feito, porém o MS fez um novo cálculo referente aos
recursos e terá que ser feita uma nova tabela com novas adequações frente a isso. 2.
Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Angélica

fala do dinheiro que foi

encaminhado ao município de Cabo Frio, pelo Secretário de Estado de Saúde, mas sem
especificação. E o recurso veio com o mesmo valor do que é repassado normalmente para
UPA, devido a isso ela não sabe se o dinheiro que entrou realmente é referente à Oncologia.
Sr. Leônidas fala que o Sr. Secretário de Estado de Saúde afirmou para ele que depositou o
dinheiro para uso da Rede de Oncologia, em 28/11/2017. Sra. Angélica fala que continua
com a porta fechada para novos pacientes, até que seja resolvido esse impasse, e fala que
apenas está absorvendo pacientes de mama e pacientes provenientes de judicialização. Os
presentes sugeriram a Sra. Angélica que oficializasse o Sr. Secretário Estadual de Saúde,
para que especifique para onde é o dinheiro repassado. Sra. Angélica fala da preocupação
referente à Terapia Renal Substutiva. Sra. Suely fala que existe uma Portaria de 2017 que
retira do Teto do Estado do Rio de Janeiro, em torno de um milhão de Reais, porém há uma
fila muito grande de pacientes da TRS. Ela informa que a SAECA e o COSEMS fizeram
um documento para o Ministério da Saúde, explicando essa situação do RJ, pois poderá
ocorrer uma desassistência muito grande na Região da Baixada Litorânea. Sra. Angélica
fala que a situação do serviço de TRS está indo pelo mesmo caminho da Rede de
Oncologia. 3. Cirurgias Eletivas na Região (CIR/BL). Sra. Suely fala que alguns
municípios tiveram ganhos, mas que já foram retirados porque não cumpriram as metas,
alguns por faltar apenas seis cirurgias. Sra. Suely fala que se os municípios não começarem
a cumprir as metas para obtenção de recursos de uma maneira geral, o Ministério da Saúde
vai começar a retirar alguns recursos, por achar que a região não está apta ou capaz de
cumprir metas. Sra. Suely ressalta que os municípios precisam ter maior entendimento
sobre faturamento, diz acreditar que seja essa a prioridade no momento. 4. Informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely fala da informatização das Unidades de Saúde Básicas, que deve
ser feito urgentemente. E que os municípios poderão optar em realizar por contra própria ou
por serviço terceirizado. Sra. Suely fala do SIOPS, que é necessário fazer a alimentação
desse sistema até janeiro de 2018, porque caso contrário, serão cortados diversos recursos.
Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-
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CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da
Aldeia, 14 de dezembro de 2017.

Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL

Márcia Freitas
Nível Central da SES na CIR/BL
Cláudia Nazaré Tavares do Amaral Couto
Secretária Municipal de Saúde de Araruama
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

Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Rosimeri de Souza Azevedo
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras

Folha 6 de 6

Nome do arquivo:
Ata 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional
Baixada Litorânea
Diretório:
E:\BACKUP CIR\SE - CIRBL 2018\Plenárias\1ª Plenária Ordinária
25 Janeiro\ATA
Modelo:
C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Modelos\Normal.dotm
Título:
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e nove, às 09
horas, na sede provisória do CGR Noroeste, situada no Cent
Assunto:
Autor:
Administrador
Palavras-chave:
Comentários:
Data de criação:
24/01/2018 09:44:00
Número de alterações:
2
Última gravação:
24/01/2018 09:44:00
Salvo por:
User
Tempo total de edição:
1 Minuto
Última impressão:
24/01/2018 09:45:00
Como a última impressão
Número de páginas: 6
Número de palavras: 2.114 (aprox.)
Número de caracteres:11.418 (aprox.)

