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

ATA da 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dez horas e vinte e oito
minutos deu-se início no Auditório da Secretaria de Promoção Social, Desenvolvimento,
Trabalho e Renda de Armação de Búzios, situada na Travessa dos Pescadores, Praças
Santos Dumont, Centro, Armação de Búzios, RJ, a Décima Segunda 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 da SES, Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente
da SE-CIR/BL, e Sr. Anderson Pereira Ferreira, Agente Administrativo da SE-CIR/BL; das
Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr. Maxwel Sócrates Barbosa, Suplente da
SMS de Araruama, Sr. Fábio Wacknin, Secretário de Saúde da SMS de Armação dos
Búzios Sra. Márcia Santos, Suplente da SMS de Armação dos Búzios, Sra. Angélica
Mauricio Leitão, Suplente da SMS de Cabo Frio; Sr. Ibson Carvalho Dames Júnior,
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu; Sr. Leônidas Heringer Fernandes
Saúde, Secretário Municipal de Saúde da SMS de Iguaba Grande, Sra. Adriana Moutinho,
Suplente da SMS de Iguaba Grande; Sra. Lenise Pedrosa, Secretária Municipal de Saúde da
SMS de Rio das Ostras; Sr. Oswaldo Coelho, Suplente da SMS de Rio das Ostras, Sra.
Francislene dos Santos Casemiro, Secretária Municipal de Saúde da SMS de São Pedro da
Aldeia, Sr. De Sordi José Roncetti, Suplente da SMS de Saquarema. 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 de oito Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco
Secretários de Saúde (municípios de Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Iguaba
Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a presença da
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Sra. Rosemary Calazans, Articuladora do GCRAPS, . Sra. Natália agradecem a presença de
todos, e dão boas vindas a todos e passa ao primeiro item da pauta. I. Apresentação: 1.
Plano de Ação da RAPS (GC RAPS) Sra. Rosemary Calazans, Articuladora do GC
RAPS, apresenta a minuta do Plano de Ação da RAPS elaborada, para apreciação e
definição dos gestores. Chama atenção para mudanças significativas depois da Lei 10.216
de 2001(conhecida como lei da Reforma Psiquiátrica) que cria uma rede extra-hospitalar.
Contextualiza a

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída

pela portaria

PORTARIA Nº 3.088 DE 2011 do Ministério da Saúde, um novo local para essas pessoas
com transtorno mentais. Ela destaca o papel fundamental da Atenção Básica para o
direcionamento dos usuários. Expõe que, com as mudanças trazidas pela portaria 3.588 de
2017 do Ministério da Saúde, há cinco alterações importantes: 1 – Inclusão da Equipe
Multiprofissional de Atenção Psicossocial, os ambulatórios poderiam fazer parte da RAPS
e teriam financiamento para isso. 2 – Alteração de Leitos para Unidades de Referência
Especializada, passando para, no mínimo, dependendo da graduação, de 8-10; 10-20; 20-30
Leitos. 3- Inclusão na tabela do SUS internação como tratamento, muito criticado e tido
como um retrocesso. 4-Criação CAPS AD IV, para população maiores, não se aplicando a
região da Baixada Litorânea. 5- Criação dos Serviços Regionais Terapêuticos para no
mínimo 10 moradores. Informa a divulgação de Nota Técnica Estadual, recomendando o
fortalecimento da base territorial. Destaca que a RAPS deve ser ampliada, não perdendo
recursos para os Hospitais. Fala do desafio enfrentado pela falta de recursos públicos
dispensados ao CAPS e dispositivos da RAPS. Traz, no diagnostico geral, a dificuldade de
acesso aos recursos para implementação das ações da RAPS; baixa participação dos
usuários e familiares nos dispositivos de controle social; A Rede ainda não estruturada e a
falta de transporte para emergências. Faz uma Explanação das barreiras encontradas: Baixo
número de leitos, apenas Armação dos Búzios possui leitos de Saúde Mental credenciados
pelo Ministério da Saúde; falta de qualificação e capacitação dos profissionais; aumento de
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solicitação de internação compulsória; falta de profissionais; aumento populacional.
Enumera as principais barreiras observadas ausência ou insuficiência dos CAPs. Ações
necessárias apontadas foram a organização e a capacitação da Rede; Criação de estratégias
de descentralização da Saúde Mental para Saúde de Atenção Primárias; Criação de Fóruns
de ação permanentes e Comitês Locais. Sra. Rosemary fala sobre os registros de outubro de
2017 a março de 2018 encaminhados ao Ministério da Saúde, pelos municípios de Cabo
Frio, São Pedro da Aldeia e Rio das Ostras, que levaram à revisão da Portaria para que não
tenham suspensão de seus custeios. Ela fala da Portaria 1378/18, que trata da devolução de
incentivos recebidos pelos municípios de Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro
de Abreu e Saquarema, que teriam recebido esse incentivo e não teriam aberto propostas
para habilitação, ou até teriam aberto proposta, porém não cumpriram exigências
regulamentares. Sra. Rosemary fala da importância da alimentação do SAIPS, que é
bastante importante. Ela explica sobre a questão do faturamento, da RAS e do BPA. Alguns
serviços, tais como acolhimento e visita domiciliar não estão na RAS, por isso tem que ser
feito através do BPA. Ela fala que realmente há algumas dúvidas de como os municípios
devem enquadrar todas as classificações, tendo em vista que não houve uma capacitação
realizada pelo Ministério da Saúde. Sra. Rosemary elenca a lista de propostas (anos 20182021) para que cada município se manifeste pelo que pode realizar ou não, já incluindo as
datas para realização. Ela ressalta que precisa dos dados de Cabo Frio para poder fechar o
Plano da RAPS. Sr. Leônidas faz uma observação quanto a organização das microrregiões,
observando que pode causar uma confusão no entendimento do técnico do Ministério da
Saúde quando for analisar. Nesse sentido ele frisa que deve ser contextualizada essa
organização quando for enviada a proposta. Sra. Natália explica que a Sra. Rosemary
encaminhará o Plano para CIB e parabeniza pela conclusão do Plano. II. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 11ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra. Natália pergunta se
há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada.
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2. Diagnóstico Regional Atualizado para o Planejamento Regional Integrado (SES).
Sra. Natália fala que o Plano foi encaminhado, e que existe uma nova orientação da
Assessoria de Planejamento para atualização do diagnóstico regional, considerando que
haverá a consolidação das informações de todas as regiões em um único Plano. A
Assessoria de Planejamento vem enviando novas informações e a SE elaborou o novo
esqueleto com os dados enviados. Ela fala que foi pactuado em CIB que as regiões teriam
até dezembro para realizarem a pactuação deste novo diagnóstico regional, mas que não
houve tempo hábil para o GT Planejamento avaliar e reescrever o diagnóstico. Natália
sugere que seja feita uma Deliberação Ad referendum, para cumprimento do prazo
pactuado em CIB, e que em janeiro, o GT finalize toda a parte inicial e tabelas, de acordo
com a padronização da SES, e apresente a para que a Deliberação seja Ratificada. Os
gestores presentes aprovaram a proposta. III. Informes: 1.Portal Observatório de
Política

e

Gestão

Hospitalar

(SES).

Sra.

Natália

fala

do

link

www.observatoriohospitalar.fiocruz.br que é um portal desenvolvido pela FIOCRUZ.
Dentro desse portal há muitas informações interessantes relativas aos municípios, com
muitos dados consolidados, Notas Técnicas e indicadores. Sra. Natália fala que pode ser
usado como uma excelente ferramenta para confecção dos Planos da Região da Baixada
Litorânea. 2.Recursos Regionais (SE CIR/BL) Sra. Natália projeta os dados com os
valores dos recursos liberados para CIR, NDVS, CEREST, PlanejaSUS e Educação
Permanente. Sra. Suely aproveita para parabenizar os Gestores pela transperência na
apresentação desses recursos. 3.Situação de encaminhamento paciente TRS (Casimiro
de Abreu). Sra. Natália fala sobre os encaminhamentos que vêm sendo feitos pela REUNI
dos pacientes de TRS. Sra. Márcia Costa fala do encaminhamento desses pacientes que
estão sendo levados para Itaboraí. Sra. Angélica fala que está passando pela mesma
dificuldade já que seus pacientes também estão sendo encaminhados para Itaboraí. Ela
observa que talvez seja um problema de regulação. Sr. Leônidas fala sobre a Reunião com a
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equipe de transição, e que estão cientes destes problemas. Sr. Leônidas observa que os
prestadores de Araruama e Cabo Frio estão interessados em absorver esses pacientes e que
possuem capacidade técnica. 4.Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Angélica
fala que a porta para novos pacientes foi aberta nesse mês, e ela fala que a partir de agora
poderá saber o exato faturamento, e se o Teto está sendo usado dentro da sua totalidade, e o
real aumento que teve com os pacientes que entraram. Sra. Suely fala que foi encaminhado
e-mail para os Gestores informando sobre reunião com a equipe de transição do novo
Governo onde seriam apresentadas as campanhas para diminuição das filas para realização
de procedimentos cirúrgicos. Nesse sentido, em contrapartida, os municípios encaminharam
suas demandas e com isso foi iniciado um processo de diminuição dessas filas, autorizado
pela equipe de transição, priorizando principalmente exames de imagem. Os municípios
que já mandaram suas listas prioritárias não precisam mandar novamente.
5.Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala que os Gestores estarão recebendo uma
pesquisa para preenchimento sobre o perfil dos Secretários de Saúde. Um trabalho feito
pelo COSEMS. Ela fala do recadastramento do RENAME. Ela fala que esse
recadastramento está sendo feito em duas etapas e que os municípios de Saquarema,
Casimiro de Abreu, Araruama, São Pedro da Aldeia estão em atraso no preenchimento dos
dados. Sra. Suely fala do Programa Mais Médicos que está na segunda fase e que foi aberto
um novo Edital. Ela fala que qualquer dúvida é só ligar para a Sra. Adília. Sra. Suely fala da
questão da imunização. Ela pede que a Sra. Ana Paula, Coordenadora do GTVS, priorize
essa questão. Ela sugere que seja feita uma Câmara Técnica Ampliada para tratar desse
assunto. Sra. Suely fala que a Gerente da Assistência Farmacêutica informou que não vai
haver o medicamento Talidomida a partir de janeiro de 2019, porque o Ministério da Saúde
fez uma compra de Talidomida que vai chegar apenas em abril ou maio de 2019. Ela pede
que sejam orientadas as equipes dos municípios para que utilizem tratamentos alternativos.
Sra. Suely fala que quando são feitos os Relatórios Quadrimestrais não há necessidade de
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quórum, somente é necessário a publicidade, somente é feita uma apresentação, não
dependendo de quórum. A aprovação é feita no Conselho de Saúde. Todas as audiências
públicas precisam de Ata. 6.Outros. Emenda Parlamentar - Aquisição de Unidade Móvel
para Centro de Controle de Zoonoses (SMS de Cabo Frio e Saquarema). Sra. Natália
fala do recebimento do Ofício, das SMS de Cabo Frio e Saquarema, referente à Emenda
que solicita a aquisição de Unidade Móvel para Centro de Controle de Zoonoses.
Academia de Saúde. Sra. Suely fala que passou em CIB, porém a área técnica está
mandando o modelo do projeto para ser feito e ratificado na CIB de janeiro. Sra. Natália
fala que a CIB aprovou ad referendum, para quatro municípios, mas precisa ser apresentada
a proposta na SAB, e encaminhada uma cópia para a CIR. Nada mais a tratar, eu Sra.
Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às onze horas e trinta e
quatro minutos, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. Armação
dos Búzios, 13 de dezembro de 2018.

Karen Cristiane Félix,
Suplente Representante Nível Central da SES
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Fábio Henrique Passos Waknin
Secretário de Saúde de Armação dos Búzios
Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu
Lenise Pedrosa
Secretária Municipal de Saúde da SMS de Rio das Ostras
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Leônidas Heringer Fernandes
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Diretor de Direito Sanitário do COSEMS
Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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