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 três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e
quarenta minutos, deu-se início na sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 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. Márcia Regina da Silva
Mesquita, Representante do Nível Central da SES, Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SECIR/BL, Sra. Simone Gomes Portugal, Agente Administrativa da SE-CIR/BL, Sr. Anderson
Pereira Ferreira, Agente Administrativo da SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de
Saúde (SMS): Sra. Ana Paula Bragança Correa, Secretária Municipal de Saúde de
Araruama, Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, suplente da SMS Araruama, Sra.
Márcia Santos, suplente da SMS de Armação dos Búzios, Sra. Milena Rodrigues Santos
Freixo, Suplente da SMS 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 da SMS de Iguaba Grande, Sra. Lenise Pedrosa, Secretária Municipal
de Saúde 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
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 quatro Secretários de Saúde (municípios de Araruama,
Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a
presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, da Sra. Ana Paula
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Duarte, Diretora de Vigilância em Saúde da SMS Saquarema e Articuladora do GT
Vigilância em Saúde da CIR/BL, Sra. Bianca Frederico, Articuladora dos GTs Rede
Cegonha e RCPD, e da Sra. Isabel Domingos e Agatha Eleone, da SAB/SAS/SES. Sra.
Márcia Mesquita e Sra. Natália agradecem a presença de todos, dão boas vindas e passam
ao primeiro item da pauta. I. Apresentação. 1. Nota Orientadora da Assessoria de
Regionalização (SES). Sra. Natália fala do fluxo de documentos, referentes às Emendas
Parlamentares. Ela informa que pode chegar através de e-mail da CIR, o Ofício escaneado,
porém o restante do material precisa ser encaminhado diretamente para a área técnica da
SES. Sra. Natália fala que em relação à Habilitação/Credenciamento, é necessário
encaminhar para a CIR o número do processo de credenciamento, podendo ser a cópia da
capa do processo, e o assunto, até mesmo escaneado e enviado por e-mail. Em relação às
PPI's, Sra. Natália informa que os documentos devem ser entregues na CIR (o kit) e serão
apreciados na Câmara Técnica. O item passa como informe de Plenária e na CIB entra
como pactuação. Sra. Natália fala que todas essas informações dessa nota orientadora serão
encaminhadas por e-mail, como anexo. E fala que quando o município quiser um ponto de
pauta tem que fazer a indicação a que está vinculado, para na Câmara Técnica já ser
definida a questão. Sra. Natália fala que foi combinado entre todas as regiões do Estado em
realizar o mesmo trâmite de fluxo de documentação. II. Pactuação: 1.Aprovação da Ata
da 7ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra. Márcia Mesquita pergunta se há alguma
consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2. Metas
para os Indicadores de Pactuação 2018. Sra. Natália fala que ainda não está definido
como será feito o lançamento dos indicadores no SISPACTO. Ela fala que foi encaminhada
uma planilha aos municípios e que todos os municípios já preencheram com as metas a
serem pactuadas, e serão incluídas na deliberação de pactuação. Foi publicado um
calendário para pactuação de todos os indicadores e que todos os municípios tem as suas
metas para serem pactuadas. Sra. Natália apresenta cada indicador. Ela fala que dessa
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apresentação será gerada uma Nota Técnica com todas as críticas. Sra. Suely fala que um
grande problema que o Estado do Rio de Janeiro está enfrentando é a cobertura vacinal, que
está baixa. Ela fala que os motivos que levam a esse baixo índice deve-se a uma série de
fatores. O importante ressalta Sra. Suely, é sempre o município se resguardar, quando a
culpa não for dele, fazendo dessa forma notas esclarecedoras ou pareceres informando ao
Ministério da Saúde ou ao Estado, a intercorrência que possa ter levado a baixa cobertura
vacinal no seu município. Sra. Suely observa que é importante que o Gestor esteja sempre
reunido com o coordenador de Imunização do seu município. Sr. Leônidas fala que é
importante que seja registrado tudo em ofício e encaminhado ao Ministério da Saúde, para
que sirva de respaldo. Sra. Márcia Mesquita fala que o Estado do Rio de Janeiro é o
resultado dos 92 municípios, e as estratégias que puderem ser realizadas serão compostas
em Nota Técnica do Estado encaminhada ao Ministério da Saúde, justificando os
problemas ocorridos. Sra. Suely fala dos indicadores de Vigilância em Saúde, Portaria
2369, referente aos 15 indicadores que o município precisa atingir para receber uma parcela
maior de recursos. Ela fala que os municípios na região não alcançaram, portanto deixa de
receber esse aporte de recursos. Sra. Natália fala que todas as planilhas que foram entregues
na CIR devem ser encaminhadas à SES com a Ata do Conselho. Sra. Suely fala também
sobre o VIGIÁGUA, que está apresentando problemas. Sra. Bianca Frederico,
Coordenadora dos GTs Rede Cegonha e RCPD, fala dos indicadores de exames de
mamografia. Ela informa que alguns municípios da região estão sem referência para essa
questão. Ela fala que os municípios que estão realizando seus exames de mamografia no
Rio Imagem do Estado, acabam que não estão sendo contabilizados no SISCAM. Nesse
momento, todos os presentes acordam em fazer um documento, tal como uma Nota
Técnica, referente a esse assunto e encaminhar ao Estado. 3. Aprovação do Projeto:
“Jornada: 10 Passos para Redução da Mortalidade Materna” (GC Rede Cegonha).
Sra. Bianca, fala que o projeto encontra muita dificuldade, e que o índice de morte materna
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está muito alto na Região. Ela fala que neste ano, apenas 3 municípios não registraram
óbito materno. Sra. Bianca fala que devido a muitas mudanças no governo esse ano fez com
que o projeto fosse separado por eixos. Ela informa que as reuniões referentes ao projeto
foram realizadas mesmo sem quórum e sem recurso. Sra. Bianca ressalta a importância da
presença dos técnicos indicados pelo Gestor do Município nessas reuniões, pois eles são os
profissionais que atuam diretamente com a saúde materno-infantil. Sra. Bianca fala que foi
feito o orçamento para realização desse encontro. Ela fala da falta de participação de alguns
municípios, dentre eles o município de Casimiro de Abreu que não compareceu a nenhuma
reunião do GT esse ano ainda. Sra. Bianca fala ainda sobre o encaminhado aos municípios
de questionário para traçar o perfil da região da Baixada Litorânea em relação à Atenção
Básica no atendimento à gestante, e que nenhum município retornou o questionário
respondido até a presente data. Sra. Bianca frisa que as maternidades são municipais,
portanto é fundamental que tenha a participação dos técnicos. Sra. Natália fala dos recursos
em Educação Permanente que são utilizados para fins de projetos, mas que necessitam de
um fluxo para seguir para poder ser aprovado. Esse trâmite realmente pode ser um pouco
lento. 4. Solicitação de Revisão PPI - Iguaba Grande. Sra. Natália fala que passou como
item de informe na Câmara Técnica. 5. Solicitação de Revisão da PPI - Casimiro de
Abreu. Embora não tenha tido retorno da SAECA será mantido como item, porque até a
data da CIB pode ser dado o ok. 6. Credenciamento de Serviços (cardiologia) no
Hospital Santa Izabel (SMS Cabo Frio). Sra. Suely fala que o prestador Santa Helena
está enfrentando problemas, está judicializada e em processo de falência. Ela fala que a
SAECA fez avaliação no Hospital Santa Izabel, e que ele está apto a realizar todas as ações
desempenhadas no Hospital Santa Helena na área de cardiologia. III. Informes: 1. Projeto
QUALIZICA (GC RCPD). Sra. Bianca fala do número elevado de microcefalia na
Região. Ela fala que não tem dado conta de acompanhar essas mães que tiveram Zika. Sra.
Bianca fala de uma ONG que criou um projeto das Caixas de estimulação, que serão
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entregues às mães para levar para casa. Ela fala que as crianças com microcefalia que tem
acesso a essas caixas de estimulação tem um desenvolvimento muito maior do que as que
não têm acesso a essa técnica. Sra. Bianca fala que seria interessante trazer esse curso para
a região da Baixada Litorânea, no espaço FLORESER. Foi feita a previsão de 50 caixas
bacias. Ela fala que os profissionais participantes serão da Atenção Básica, NASF, além das
famílias. Sra. Bianca fala que o curso terá um conteúdo on-line para os participantes do
treinamento. Ela fala que para realização desse curso é necessário um recurso muito
pequeno. Sra. Bianca fala da questão do autismo, que deve ser dada a mesma atenção pelos
Gestores. 2. Portaria MS/GM nº 15/2018 (SMS Casimiro de Abreu). Sra. Bianca fala
que o corte que foi feito no recurso, não foi baseado em cima da série histórica, e por isso
não foi bem avaliado. Os municípios de Casimiro de Abreu e Iguaba Grande estavam sem
prestador. Sra. Natália fala que será pactuada uma nova deliberação, se os Gestores
concordarem. 3. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Natália fala sobre toda a
história referente ao que houve com a oncologia da Região para os Secretários que estão
entrando. Sra. Natália fala que os municípios receberam Planilha para fazer verificação de
exames de Quimioterapia e Radioterapia, para que se saiba se os pacientes existentes são da
Região. Ela fala que é necessário dar continuidade a esse processo. Sra. Angélica Leitão,
fala que o município de Cabo Frio está tendo muita dificuldade na área de cabeça e
pescoço, e que será retirado do recurso de Macaé. Sra. Karen fala que o Teto financeiro
disponível para a especialidade de Mama, procedimentos de próstata, e casos de proctologia
para a ONKOSOL, outros procedimentos serão encaminhados para a REUNE. Ela fala que
não há como direcionar para a ONKOSOL, pois não existe recurso financeiro. E
Radioterapia é encaminhada até 60 pacientes. Sra. Angélica fala que a ONKOSOL comprou
um tomógrafo maior para atender a demanda. Este item passa a ser item de Pactuação. 4.
Situação da Cardiologia Regional (GREG/BL). Este item passa a ser item de Pactuação.
Sra. Karin fala que os pacientes em fila de cateterismo serão operados. Sra. Karin fala que
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foi retirado o teto financeiro da região da Baixada Litorânea, porém continuamos atendendo
a região metropolitana II. 5. Solicitação de Revisão da PPI - Casimiro de Abreu. 6.
Solicitação de Revisão PPI - SMS Iguaba Grande. 7. Revisão Ponto Focal Microcefalia
(SES-CIR/BL). Sra. Natália fala que a comunicação do Ponto Focal é um gargalo. Sra.
Natália pede que os e-mails sejam encaminhados também para a CIR, para que sejam
enviados aos Gestores, porque muitas vezes ele não tem ciência do que está acontecendo.
Desta forma, ela reforça que as indicações sejam mandadas também para a CIR. Sra.
Bianca fala que o ideal seria que a pessoa do ponto focal fosse incluída no RCPD. Sra.
Natália fala que os convites para a Reunião de RCPD serão encaminhados por e-mail aos
pontos focais também. 8. Planejamento Regional e Macrorregiões (SE-CIR/BL). Sra.
Natália fala que o Plano Estadual contemplará todas as regiões de saúde. Sra. Natália fala
que esse assunto será sempre ponto de informe nas Reuniões. Ela fala que se houver
alguma atualização, será incluído no Plano. Em relação à Macrorregião, Sra. Natália fala
que serão feitos alguns encontros para definir. 9. TRS paciente Agudo e outras
dificuldades levantadas pelo GT RUE (GT RUE). Sra. Natália fala que é importante
resgatar a agenda de reunião da RUE com o novo Secretário Estadual de Saúde, em relação
às áreas de cirurgia vascular, oftalmologia (corpo estranho) e TRS, para utilização das
unidades da região Metropolitana II.
Extra pauta. 10. Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Márcia Mesquita fala sobre o Plano
de Contingência de Arboviroses. O prazo termina dia 31 de agosto e devem ser
protocolados na SES. Sra. Márcia Mesquita fala do Plano de Desastres informa que haverá
um seminário em outubro, que servirá como um apoio na elaboração do plano. Sra. Márcia
Mesquita fala da vacinação de Febre Amarela, que tem doses de vacina sobrando. Em
relação à Chikungunia, o processo de transmissão está alarmante. Eles vão capacitar nos
meses de outubro e novembro os técnicos dos Bombeiros. Nesse sentido, ela fala que será
importante adiantar a Rede de Urgência e Emergência. Ainda solicitado pelo Sr. Mário
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Sérgio, Sra. Natália fala sobre os Testes Rápidos, que a partir das reclamações feitas, foi
encaminhado ofício aos municípios para que informassem sobre a ineficiência dos testes,
porém apenas 2(dois) municípios mandaram resposta até o momento. Sra. Natália fala
sobre Emenda Parlamentar de Rio das Ostras que será encaminhada para a SAECA. Sra.
Suely fala da mudança do portal do CadSUS. Ela fala da suspensão do processo que
encaminharia as ambulâncias para a Região da Baixada Litorânea. Sra. Suely fala da
Portaria SAS referente à mudança do CNES. Sra. Suely fala do preenchimento pelo
coordenador de Assistência Farmacêutica. Sra. Suely parabeniza o Sr. Secretário de Iguaba
Grande que o município teve a UPA credenciada. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias
da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às doze horas e quinze minutos, dei
por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 23 de
agosto de 2018.

Márcia Regina da Silva Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL

Ana Paula Bragança Correa
Secretária Municipal de Saúde de Araruama

Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Vice Regional COSEMS/RJ
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Lenise Pedrosa
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras

Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
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