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.
Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e
cinquenta e cinco minutos deu-se início na Secretaria de Educação de Iguaba Grande,
situada na Rodovia Amaral Peixoto, Km 102, Cidade Nova, Iguaba Grande, 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 Regina da Silva Mesquita, 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
Administrativo da SE-CIR/BL e Sr. Anderson Pereira Ferreira, Agente Administrativo da
SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Ana Paula Bragança Correa,
Secretária Municipal de Saúde da SMS de Araruama; Sr. Maxwel Sócrates Barbosa,
Suplente da SMS de 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, Suplente da SMS de Cabo Frio; Sr. Leônidas Heringer
Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde da SMS de Iguaba Grande, Sra. Adriana
Moutinho, Suplente da SMS de Iguaba Grande; 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 sete Secretarias Municipais de Saúde, sendo três
Secretários de Saúde (municípios de Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da
Aldeia). A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da
CREG/BL, da Sra. Rosemary Calazans, Articuladora do GCRAPS, do Sr. Ricardo de
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Oliveira, Analista do Ministério da Saúde, do Sr. Omar Luis Rocha da Silva, Chefe do
Controle e Avaliação da SMS de Niterói; Sra. Fabiana Sant'Anna, Assessora do Controle e
Avaliação da SMS de Niterói; Sr. Douglas Miranda, da SMS de Niterói. Sra. Márcia
Mesquita e Sra. Natália agradecem a presença de todos, e dão boas vindas a todos e passa
ao primeiro item da pauta. I. Apresentação:
(SMS/BL)

1. Sistema de Regulação – ResNit

Sr. Omar, Coordenador da Regulação Municipal de Niterói,

fala que a

orientação do COSEMS é que cada município que tem o serviço de oftalmologia, tome
conta da própria regulação. Ele fala que o principal problema do SER é que ele não
controlava a PPI, nem a questão do financeiro, então com isso Niterói ,que tem 34.000
pactuados, acabou tendo um prejuízo muito grande. Sr. Omar fala que a RESNIT então
estabeleceu uma fila de cuidado, com protocolos específicos. Sra. Fabiana apresenta a
Programação da Rede de Oftalmologia. Ela fala dos municípios com quem Niterói tem
pactuação. Sra. Fabiana fala que as consultas de baixa complexidade os municípios fazem,
diagnosticam e encaminham o paciente. Esclarece que o maior problema é a alta
complexidade, que às vezes está programado dentro da média complexidade. Ela fala que
antigamente não havia uma entrada do paciente através de uma linha de cuidados. No
SisPPI, ela demonstra todos os procedimentos com impacto financeiro. Ela fala que os
procedimentos podem vir de forma agregada. Sra. Fabiana fala que não existe consulta
programada dentro da rede de oftalmologia. O Estado fez uma proposta de 3 consultas
programadas, porém não foi à frente. Ela fala que o ideal seria um pacote, com consultas e
exames para cada paciente. Ela fala que o maior impacto orçamentário é a vitrectomia. Sr.
Omar fala que na área de transplante de córnea há um grande problema, que alguns
municípios que não tem nenhuma pactuação acabam realizando transplante no município
de Niterói. Sr. Omar fala que o FAEC da córnea só cobre a cirurgia e a consulta, e o
restante é pago pelo teto MAC do município de Niterói. Sra. Mônica relata a situação do
município de Saquarema que se encontra com dificuldade de encaminhar pacientes com
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catarata para Niterói, e por conta disso o município de Saquarema está sendo judicializado.
Sr. Omar observa que é um desperdício de recurso o Município de Niterói fazer consulta e
tonometria para os municípios, e que não tem capacidade instalada para consulta. Ele fala
que o prestador em Niterói faz a cirurgia pela tabela SUS. Sr. Omar explica como é o
desenho do Sistema da RESNIT. Não há mais retorno do paciente, que entra na Rede e só
volta ao município quando já tiver feito à refração dos dois olhos, no caso da cirurgia da
catarata. Ele fala que em relação ao Intravitrea, este se encontra dentro da tabela SUS. Sr.
Omar fala que deve ser pactuado entre todos os municípios a questão do Intravitrea. Sr.
Omar fala que estão no processo de implantação do Sistema, e algumas falhas podem
acontecer. O egresso SER não foi criado inicialmente, e sim a partir do momento que
notaram que pacientes em término de tratamento não entrariam no novo Sistema. Mas
entraram somente pacientes em conclusão de tratamento. Sr. Omar continua a apresentação
do RESNIT, explicando passo a passo como é o lançamento no Sistema. Ele fala que o
anexo e a justificativa são obrigatórios. Sr. Omar frisa que na justificativa devem ser
colocadas informações valiosas e qualificadas. Ele pede que não coloque VIDE ANEXO na
área da justificativa. Ele fala que nessa etapa pode ser gerado um boleto, se quiser imprimir
e guardar. Sr. Omar fala que a cultura antiga que havia onde o prestador pedia
procedimentos por conta própria, está em queda e agora estão sendo feitas estratégias para
que o prestador atue conforme a necessidade da regulação. Dentro do Sistema agora não há
como abrir agenda externa para o prestador. Sra. Fabiana fala que sempre irá existir fila,
devido à falta de recurso dos municípios. Sr. Omar fala que não há previsão de atuação da
Rede para pacientes internados. Sr. Douglas fala do egresso SER e de todos os
procedimentos envolvidos. Ele fala que há muitos pacientes fora do perfil. Ele fala que
qualquer problema nos municípios referente ao protocolo das linhas de cuidado, favor
entrar em contato com a Regulação de Niterói. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra. Márcia Mesquita pergunta se há alguma
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consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2.
Calendário das Reuniões da CT e CIR/BL de 2019 (SES) Sra. Natália fala que todo
planejamento do calendário foi feito levando em conta a proposta encaminhada pela
Assessoria de Regionalização, os feriados, inclusive os regionais, e a situação de
deslocamento na região, sendo as reuniões preferencialmente marcadas nas quartas e
quintas-feiras. Após a apreciação dos gestores presentes, o calendário de reuniões para 2019
foi considerado pactuado. 3. 10 Problemas prioritários identificados pela Região (SES).
Sra. Natália fala que se trata de uma demanda da Assessoria de Planejamento, considerando
o processo do Planejamento Regional Integrado, para que sejam definidos os 10 problemas
prioritários da região da Baixada Litorânea. Sra. Natália fala que o Plano Regional da
Baixada Litorânea já elencava alguns problemas prioritários, e que durante a Câmara
Técnica foi feita a proposta para região. Ela fala que foram divididos por eixo e apresenta
cada item. Nesse momento Sr. Leônidas fala que no ano de 2019, muito provavelmente a
região da BL terá problemas com a Rede de Oftalmologia, devido ao estouro do Teto.
Nesse sentido, foi inserido como mais um item prioritário. Sra. Francislene sugere que a
Região da BL pactue uma tabela alternativa para fazer o serviço regionalmente. Sra. Suely
fala que o ideal seria discutir essa pauta no Consórcio. Sra. Natália ressalta que os 10 itens
já se desdobraram em 16 itens. Ela fala que a Sra. Márcia Santos irá apresentar esse assunto
na Oficina da SES. Nesse momento Sra. Natália observa que no dia 29/11/2018 será
realizada a nova Assembleia do Consórcio, e ressalta que será necessária a presença dos
Prefeitos para realizar esse feito ou alguém que o represente, mas com a devida procuração.
III. Informes: 1. Portaria GM/MS nº 3659, de 14 de novembro de 2018 (SES). Sra.
Rosemary Calazans fala que a Portaria será republicada com retificação e ela pede a todos
que leiam a Portaria 3718, de 22/11. A Portaria 3659, não passou na área técnica de saúde
mental. Sr. Ricardo, Analista do Ministério da Saúde, fala que os dados precisam ser
atualizados de 6 em 6 meses, e que precisam ser analisados na base do Ministério da Saúde.
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
Folha 4 de 8

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

Sra. Suely fala que precisam de orientações sobre como devem agir os municípios, em
relação ao faturamento. Ela fala que são necessárias orientações corretas, se possível,
através de Nota Técnica. Sra. Suely fala que há problemas sérios de faturamento nos
municípios, sendo necessária uma capacitação na área de saúde mental, pois alguns
técnicos têm dificuldades nessa área, porque tem um faturamento específico para saúde
mental. Ela sugere uma capacitação em dois módulos. Sr. Ricardo fala que tem que ser
solicitado através da Secretaria Estadual de Saúde. Sr. Ricardo ficou de mandar a
documentação que tem em mãos para a CIR. Sra. Rosemary fala que o recurso que será
devolvido aos municípios poderá demorar, tendo e vista a troca de governo. Sr. Leonidas
sugere que seja feita uma deliberação regional solicitando capacitação no sistema RAAS. A
sugestão foi aceita pelos gestores presentes, ficando pactuada a elaboração de deliberação
regional com a solicitação de capacitação no sistema RASS. 2. Indicações para o Curso
de Capacitação AIDPI (SES). Sra. Natália fala que a Câmara Técnica, com auxílio da
CIES e do GC Rede Cegonha, definiu os indicados para Capacitação AIDPI Neonatal e
Criança.. Sra. Simone informa que irão participar os municípios de Araruama: Janete
Rangel (Enfermeira), Rio das Ostras: Michella Florência Barbosa (Enfermeira). E Ana
Cristina Guerrieri (Medica) e Saquarema: Débora Veiga (Médica). Sra. Simone informa que
no AIDPI Neonatal irão participar o Médico Geovani e a Enfermeira Jéssica do município
de Cabo Frio. 3. Palestra sobre a Portaria nº 3992/2017 (SES). Sra. Márcia Mesquita
informa sobre a palestra e observa que a Portaria trata do financiamento e transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do SUS. Ela fala que será
realizada no dia 30/11 no auditório do 10º andar no horário de 9h às 13h. Sra. Márcia
Mesquita

fala

que

as

inscrições

são

realizadas

através

do

e-mail

apoionucleorj@saude.gov.br, até o dia 28/11/2018. Sra. Natália fala que algumas pessoas já
estão inscritas. 4. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL) 5. Situação da Cardiologia
Regional (SMS Cabo Frio e CREG/BL) Sra. Karin fala que a oncologia está com a porta
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aberta para todos os procedimentos que a ONKOSOL realiza e os que ela não realiza estão
sendo encaminhados para REUNE, que são as especialidades de oncologia renal, criança,
hematologia e tórax. As demais especialidades estão sendo agendadas e o procedimento
realizado no máximo em 20 dias. A Radioterapia está com prazo de agendamento de 15 dias.
Sra. Karin fala que mesmo com a porta aberta não estorou o teto, mas ela observa que
provavelmente não vai atingir o máximo. Sra. Karin fala que o teto financeiro da Região

Metropolitana II está estourado. Ela fala que há uma fila ambulatorial com 36 pacientes,
aguardando em média 30 dias. Sra. Karin observa que não há ninguém em fila para
internação porque tais pacientes são reencaminhados. Sra. Angélica fala que em relação à
Oncologia está tudo funcionando dentro do Teto financeiro. Ela fala que a SAECA
estabeleceu metas, com enfoque para cirurgia. São metas que chegarão prontas do Estado.
Sra. Angélica fala que será retirado o Teto financeiro de Campos, porém será deixado ainda
algum recurso. 6. Situação do Recurso de Saúde Bucal (SMS de Cabo Frio) Sra. Mônica
fala da Portaria do Ministério da Saúde que transfere para a Atenção Básica o recurso do
CEO da Média Complexidade. Sra. Mônica fala que fez um levantamento de todos os
municípios, mas ela informa que nos que possuem CEO, quando fez um comparativo do
valor recebido na saúde bucal, não conseguiu identificar onde está esse recurso. Ela
informa que mandou por e-mail todo material para a CIR, e pede que cada município
localize onde está esse recurso. Ela sugere que seja colocado em pauta na próxima reunião.
Sra. Natália observa que pode ser feito contato com a Sra. Mara, na SES. Para que ela possa
informar melhor sobre como localizar onde está alocado esse recurso. 7. Emenda
Parlamentar – Casimiro de Abreu (SMS de Casimiro de Abreu) Sra. Natália fala que
Emendas tem que ser encaminhadas diretamente à área técnica da SES, com o projeto. Ela fala
que o município de Casimiro de Abreu encaminhou o Ofício SMS nº 619/18, que trata de
requalificação UBS – Reforma. Sra. Natália fala que o município foi informado que deverá
protocolar o ofício diretamente na área técnica da SES, para que seja pactuado em CIB.

8.
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Informes CIB e COSEMS-RJ. Sr. Leônidas, agora Diretor Regional do COSEMS, anuncia
que a Sra. Francislene é a Vice-Presidente Regional do COSEMS. Sra. Suely fala que 85
municípios estão com problemas no SADPEN. Ela fala que tem que ser feitas às atualizações
no Cadastro da Dívida Pública, até janeiro de 2019. Sra. Suely explica que o município que
deixar de atualizar não receberá mais recursos do Ministério da Fazenda a partir de fevereiro de
2019. Sra. Suely fala do Plano de Arboviroses, que os municípios de Arraial do Cabo, Casimiro
de Abreu e São Pedro da Aldeia ainda não entregaram. Sra. Suely informa que o TRS não é
mais faturado como antes. Ela fala que a partir de dezembro o valor recebido será calculado em
cima do faturamento, da produtividade. Sra. Suely informa sobre o Fórum de Atenção Básica
que será realizado no dia 03/12/18 e o Encontro de Educação Permanente no dia 11/12/18. Sra.
Suely fala que chegou o momento da realização das eleições para os Conselhos Municipais de
Saúde, e para isso é necessário que os municípios indiquem as pessoas, preferencialmente
dentro da legalização. Ela fala que a última CIB do ano será realizada dia 06/12/18. 9. Outros

Assuntos. Sra. Natália informa que recebeu ofícios dos municípios de Arraial do Cabo e
Cabo Frio referente à solicitação de pactuação regional para implantação de Academias de
Saúde. Informa que os municípios precisam entrar em contato com a Superintendência de
Atenção Básica da SES para inclusão do tema na pauta da CIB de dezembro. 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. São Pedro da Aldeia, 27 de novembro de 2018.

Márcia Regina da Silva Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR

Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
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Ana Paula Bragança Correa
Secretária Municipal de Saúde de Araruama

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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