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 três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e
cinquenta e quatro 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 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 da SES, Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente
da SE-CIR/BL, Sra. Simone Gomes Portugal, Agente Administrativa 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.
Marcia Santos, suplente da SMS Armação dos Búzios, Sra. Angélica Leitão, suplente as
SMS 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 Iguaba Grande.
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 cinco Secretarias Municipais de Saúde, sendo
três Secretários de Saúde (municípios de Armação de Búzios e Casimiro de Abreu,
Iguaba Grande). A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto de Castro,
Coordenadora da CREG/BL, e da Sra. Patrícia Paixão, Articuladora do Grupo de Trabalho
de Atenção Básica da Baixada Litorânea. Sra. Natália agradece a presença de todos, dá boas
vindas a todos e passa ao primeiro item da pauta. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra. Natália pergunta se há alguma consideração a
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ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2. Projeto I Fórum
Regional AB. Sra. Natália fala que a documentação referente ao Fórum já passou em
plenária e o Grupo de Trabalho de Atenção Básica (GTAB) fez algumas adequações. Sra.
Patrícia Paixão, Articuladora do GTAB da Baixada Litorânea dá início à apresentação do
Projeto do I Fórum Regional AB. Sra. Patrícia destaca a importância desse Fórum, e fala do
atual cenário da Baixada Litorânea fazendo uma análise da série histórica e do
entendimento de cada indivíduo no papel do Sistema de Saúde. Sra. Patrícia fala sobre a
política de Atenção Básica nos municípios e ressalta que o objetivo geral desse fórum está
em sensibilizar não somente os profissionais de saúde, como também os Gestores,
buscando as práticas necessárias para trazer o cuidado da rede de saúde na Atenção Básica,
a partir da utilização de instrumentos adequados, preservando as experiências desses
profissionais envolvidos, evidenciando inclusive suas dificuldades, para que haja uma
reflexão dessas práticas utilizadas. Sra. Patrícia fala que é preciso discutir os processos de
trabalho, e realizar trocas de experiências de cada município, para que todos possam
identificar se estão utilizando os mesmos processos de trabalho ou novas ferramentas. Sra.
Patrícia fala que o público-alvo desse Fórum serão todos os profissionais de saúde, equipes
de saúde bucal, NASF, Coordenadores e Gestores. E convidados todos os representantes de
saúde, como Conselhos Municipais. Sra. Patrícia fala que as metodologias são trabalhadas
em cima da problematização e das situações evidenciadas. Ela fala que o Fórum não irá se
restringir apenas a ser uma palestra que só dê informações, e sim que o intuito é gerar uma
discussão desse Projeto. Sra. Patrícia observa que recurso para realização do Fórum é do
Município de Rio das Ostras. Os presentes na Plenária chegaram a um consenso em fazer o
evento num município mais centralizado para facilidade de acesso de todos os
participantes. Nesse momento é discutido sobre como serão definidos os custos exatamente,
a partir de um levantamento de custos pertinente ao porte do evento. Sra. Natália pede para
que assim que todo o processo de custeio do Fórum esteja definido, poderá ser feita uma
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Deliberação de encaminhamento. Sra. Adriana Moutinho fica a disposição para levar o
material com as estimativas dos custos do evento ao Sr. Marcos, do Fundo Municipal de
Saúde de Rio das Ostras, para fechar de uma forma concisa e definir como ficarão os
valores no memorial descritivo. 3. Deliberações do Município de Casimiro de Abreu.
Sra. Natália fala que recebeu da Assessoria de Regionalização o retorno das Deliberações
do Município de Casimiro de Abreu referentes às solicitações que passaram na Sétima
Plenária. Natália informa que as Deliberações seguiram o fluxo normal e voltaram para a
CIR para fazer a pactuação e as mesmas seguirão para a SAECA, com o fluxo da PPI. II.
Informes: 1. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL) Sra. Natália fala que esse item é
ponto de pauta permanente e passa a palavra a Sra. Karin, que fala sobre o recurso de
produtividade conseguido pela Região. Ela fala que o serviço de oncologia, abriu
novamente as portas para todas as especialidades que a ONKOSOL trata, mas será avaliado
de acordo com a PPI. Suely fala da Resolução 1748, que trata do assunto Produtividade
para quem tem UNACON, que poderá trabalhar com o teto MAC. Ela fala que com isso o
objetivo é melhorar a situação das cirurgias, pois tem muitas quimioterapias, porém com
baixo índice de cirurgias. E também estimular os atendimentos de cabeça-pescoço. Sra.
Angélica fala que vai pedir parte do recurso que está no Município de Campos, para
conseguir chegar à capacidade máxima de atendimentos da Região da Baixada Litorânea.
Sra. Angélica fala que os estudos da Auditoria irão continuar no prestador. Ela fala que já
está abrindo as portas para outras especialidades como ginecologia, pâncreas e fígado. Sr.
Leônidas fala que a notícia é muito boa para o Estado do Rio de Janeiro como um todo,
porém excelente para a Região da Baixada Litorânea. Sra. Angélica fala que esse teto
conseguido foi em cima de uma conta que já existia. Sra. Suely fala que devido a todas
essas situações será necessário reativar a Comissão de oncologia, e que a primeira reunião
será realizada dia 21/11/2018. Sra. Natália fala que esse ponto já tinha sido debatido na
Câmara Técnica como essencial, pois é muito importante que a região aumente os esforços
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sobre a questão da oncologia na Região. Essa comissão se reunirá constantemente, frisa a
Sra. Natália. Sra. Angélica fala que o importante também é que os municípios reforcem a
guarda no que diz respeito às regulações para que não entrem pacientes de municípios
diferentes, oque sobrecarrega demais os serviços, tendo em vista a situação bastante
precária da Região Metropolitana II e da Região Norte. Sra. Suely fala que na quinta-feira
(25/10) haverá uma reunião com o prestador para dar continuidade ao convênio relativo à
Resolução 1748. Sra. Suely fala que a sugestão da SAECA foi realizar a celebração desse
convênio na CIR de novembro. 2. Situação da Cardiologia Regional (CIR/BL). Sra.
Angélica fala da situação do cateterismo que está passando por uma situação bastante
complicada. Ela fala que está tentando fazer a série histórica para pleitear com a SAECA o
teto de Cabo Frio. Sra. Angélica fala que o esperado é que quando a movimentação do teto
for feita já estará tudo funcionando no Santa Isabel. Sra. Karin fala da situação das
solicitações errôneas no sentido de haver um alto número de pedidos de realização de
cateterismo, onde na maioria não há nenhum tipo de desdobramento. Sra. Suely fala que é
fundamental que sejam melhorados os protocolos na regulação, adequando-os. Sra. Natália
fala que essa questão poderá ser debatida também na Comissão da Oncologia. 3. Diálise
Aguda (CT CIR/BL). Sra. Natália fala que os pacientes da Região estão morrendo, e que o
único município que oferece o serviço de diálise aguda é o município de Cabo Frio, porém
já se encontra impossibilitado de manter o Serviço, devido a estar sobrecarregado. Ela
ressalta, inclusive, que o município de Cabo Frio já está sendo acionado pelo Ministério
Público. Sr. Leônidas fala que durante as reuniões realizadas tanto com a Sra. Kity
Crawford, quanto com o Secretário Estadual de Saúde, foram feitas essas considerações, e
foi falado que não há mais serviço de diálise nos hospitais regionais. E foi solicitado pelo
Secretário Estadual de Saúde ao Sr. Marcelo, que fosse feito o levantamento dos custos.
Sra. Angélica fala que pacientes renais crônicos estão indo dialisar em outros municípios.
Sr. Leônidas fala que seria importante dar atenção à realização dos exames de sorologia. 4.
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Método Canguru Sra. Natália fala que a Sra. Bianca passou todo o material informando
sobre o Curso Canguru, realizado na Barra da Tijuca, em que ela participou. Sra. Natália
fala que será feito um projeto para realização desse curso na Região da Baixada Litorânea,
que ainda está sendo amadurecido pelo Grupo Condutor da Rede Cegonha. Ela fala que
gostaria que a Dra. Ana Cristina participasse, devido a sua vasta experiência. Sra. Natália
fala que na próxima CIR ou no fim do ano já teremos uma posição mais concreta sobre a
realização do curso. 5. Consórcio. Sra. Natália fala que será feita uma próxima Assembleia
dos Prefeitos, depois das eleições para Presidente e Governador. Sra. Natalia fala que todo
material criado pela Secretaria Executiva do Consórcio, inclusive a apresentação do
trabalho do Congresso, serão encaminhados aos Prefeitos, por e-mail. Sra. Natália fala que
a sede do Consórcio vai ser na Central Estadual de Regulação, onde será feita a parte
documental. Ela fala espera que na primeira Assembleia já seja aprovado o Estatuto e
Protocolo de Intenções. Sra. Natália fala que em 29/11/2018, estará com Rosângela Belo
para pegar com a mesma um modelo já exitoso de Consórcio, para poder formar uma
estrutura mínima. Sra. Natália fala que até para iniciar os trabalhos, ela sente que os
municípios estão com muito pouco recursos, dessa forma ela frisa a importância de se
conseguir uma Emenda Parlamentar, para conseguir um custeio mínimo, para manutenção
de local, pessoal, material administrativo, limpeza. Sra. Natália fala que nessa primeira
Assembleia sejam elencadas as prioridades e que na Segunda Assembleia já seja definida a
Diretoria. Sra. Suely fala que este é o momento de se conversar com os deputados de seus
municípios, inclusive com os possíveis que irão entrar. Sra. Natália fala que será feito
rodízio de Prefeitos. E ela fala que o ideal seria a realização dessa reunião na primeira
quinzena de novembro. Sra. Natália pede ao Sr. Leônidas o contato do Sr. Marcelino. 6.
Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala da Web Conferência sobre Regulação às
14h do dia 12/11/2018, em Cabo Frio, e quem quiser pode participar ou mandar seus
técnicos para participarem. Ela fala que será um evento com especialistas em Regulação da
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FIOCRUZ, onde será discutida a Regulação no Brasil e na América Latina. Sra. Suely fala
também sobre o CMD (Consolidado Mínimo de Dados), que se refere à pactuação do novo
modelo de faturamento. Sra. Suely fala que esse novo modelo já estará em funcionamento
no ano de 2019. III-Apresentação e Debate. Sra. Natália fala que a Região da Baixada
Litorânea foi à única região que conseguiu concluir todo o planejamento, de forma
concreta. Sra. Natália fala que foi encaminhado pela SES um material com um novo
roteiro. Roteiro Diagnóstico Estadual. Ela fala que está disponibilizando o material a todos
os presentes, que será encaminhado via e-mail. Sra. Natália fala que o primeiro cenário de
dados demográficos foi formatado por mapas e tabelas, para todas as regiões de saúde. No
mapa de população estimada ela fala que deverá ser feita alguma adaptação. Sra. Natália
fala que o ideal é que esse material seja trabalhado em Câmara Técnica. Ela fala que alguns
dados estão bastante atualizados. Ela fala sobre os indicadores socioeconômicos. Sra.
Natália fala que em relação à morbidade, o Estado ainda irá enviar. Sra. Natália fala sobre
os indicadores das principais causas de mortalidade, e que houve modificação apenas na
formatação. Sra. Natália fala que terá que ser pactuado na CIR de novembro o diagnóstico
como um todo. E na CIR de dezembro serão pactuados os diagnósticos regionais e
prioridades, assim como o documento final. Sra. Natália pede ajuda aos Gestores, em
relação ao Planejamento, para que olhem com mais atenção em seus indicadores. Sra.
Natália pede que o material seja encaminhado mesmo que fracionado, porque os materiais
estão chegando com atraso para serem encaminhados a tempo para entrar na pauta da CIB.
Sra. Natália frisa que não puderam ser feitos grandes ajustes na parte de planejamento
porque não chegaram todas as informações das áreas técnicas da SES. Sra. Natália destaca,
no entanto, que há indicadores muito graves na área Materno-Infantil e na Atenção Básica.
Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SECIR/BL, às doze horas, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata.
São Pedro da Aldeia, 23 de outubro de 2018.
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Secretária Executiva da CIR/BL
Karen Cristiane Félix
Suplente Representante Nível Central da SES,
Fábio Henrique Passos Waknin
Secretário Municipal de Saúde de Armação dos Búzios

Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde Casimiro de Abreu
Sr. Leônidas Heringer Fernandes Saúde
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Vice Regional COSEMS/RJ
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