Assessoria de Regionalização

ATA da 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e
quinze 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 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. Renata Carnevale Miranda, Assessora
Chefe da Regionalização, Sra. Márcia Regina da Silva de Mesquita, Representante Nível
Central da 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 Gomes
Portugal, Agente Administrativo de saúde da SE-CIR/BL e Sr. Anderson Pereira Ferreira,
Agente Administrativo da SE-CIR/BL e Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da
CREG/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sra. Ana Paula Bragança
Correa, Secretária de Saúde da SMS de Araruama, 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, Sr. Antônio Carlos
de Oliveira, Secretário Municipal da SMS de Arraial do Cabo, Sra. Milena Rodrigues
Santos Freixo, 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, Sra. Francislene dos Santos Casemiro,
Secretária Municipal de Saúde da SMS de São Pedro da Aldeia, 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 sete Secretários de Saúde
(municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu,
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Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). Sra. Natália agradece a presença
de todos, dá boas vindas a todos e passa a palavra a Dra Renata Carnevale, que se apresenta
como Assessora Chefe da Regionalização. Fala que é médica intensivista, com mestrado em
Sepse. Ela fala que já conhecia o Sr. Edmar Santos, que a convidou para ficar a frente dessa
Área. Ela fala que foi um enorme desafio, mas que ela aceitou e está a cada dia aprendendo
um pouco mais. Sra. Renata fala que a vontade do Sr. Secretário é fortalecer a saúde e toda
a estrutura. Sra. Renata ressalta que não tem nenhuma pré-opinião ou conceito formado em
relação a nenhum município, o que na sua concepção é uma vantagem, para ela é tudo
novo. Sra. Renata vê na Regionalização uma estrutura muito forte. Ela acha muito
importante ressaltar que os fluxos sejam seguidos de maneira correta, pelo menos
inicialmente, até para que ela possa entender realmente como funciona todo o processo. Em
seguida é passada a palavra ao Sr. Leônidas que dá boas vindas a Assessora e reforça que
realmente é de suma importância que se sigam os fluxos operacionais de forma correta. Ele
faz um breve discorrer sobre a região da Baixada Litorânea e fala que uma característica
marcante da região é ser muito participativa e muito competente. Ele fala que com o apoio
da Sra. Suely e da Sra. Natália as coisas conseguem funcionar num nível muito satisfatório.
Sra Marcia Mesquita inicia a reunião pelo primeiro item da pauta I. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2018. Sra. Márcia Mesquita
pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo
considerada pactuada. 2. Ratificação da Deliberação CIR/BL n° 21/18. Sra. Natália fala
que recebeu da Assessoria de Planejamento uma nova versão do Diagnóstico Regional com
dados mais atualizados. Esclarece que na Câmara Técnica foram feitas algumas
considerações e que após a consolidação, será enviado para Assessoria de Planejamento,
aos cuidados da técnica Rafaela Almeida, que é quem está auxiliando a região nessa nova
formatação. Sra. Natália lembra que a Baixada Litorânea tem o Plano Regional aprovado e
que a Assessoria de Planejamento também utilizou-o para elaboração dessa nova versão do
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 2 de 9

Assessoria de Regionalização

Diagnóstico Regional. Sra. Natália destaca que foram vistas algumas inconsistências, mas
que as mesmas estão sendo revistas. 3. Composição da Câmara Técnica da CIR/BL para
o ano de 2019. Sra. Natália esclarece que a pactuação faz parte da rotina da CIR e que esta
valida às indicações realizadas pelos Secretários de Saúde

para comporem a Câmara

Técnica como Membros efetivos, destacando ainda que e a própria Secretária de Saúde de
São Pedro da Aldeia compõe a Câmara Técnica pelo município. 4. Prestação de Contas
do Recurso NDVS/BL referente ao 2° Quadrimestre de 2018 (NDVS/BL e SMS São
Pedro da Aldeia). Sra. Natália esclarece que se trata do recurso da Vigilância em Saúde e
que é utilizado para o custeio dos aluguéis das salas da CIR/BL e do NDVS/BL. São Pedro
da Aldeia fez a prestação de contas, o NDVS/BL avaliou e aprovou. Lembra que a
prestação de contas é feita no âmbito da CIR conforme determinado em Deliberação CIB.
II. Informes: 1. Fluxo de inserção de pauta nas CIR e Fluxo de remanejamento de PPI
Deliberação CIB/BL RJ n° 4703 de 17/10/2017 (AR/SES). Sra. Natália fala sobre o
calendário de reuniões da CIR, com as datas de fechamento de CIB e de CIR, que é
encaminhado logo no início do ano aos Gestores para terem em mãos. Ela explica que os
pedidos de pauta para as reuniões são encaminhados à CIR através de e-mail. Sra. Natália
destaca a importância do fluxo da PPI e observa que um dos documentos é o parecer da
Câmara Técnica. Sra. Renata recomenda sobre a importância de se seguirem os fluxos,
respeitando os prazos 2. Capacitação em “Manejo Clínico de Chikungunya” voltada a
profissionais das unidades da rede de Urgência e Emergência(SVS/SES). Sra. Natália
lembra a todos que passou por e-mail, ofício encaminhado pelo Dr. Alexandre Chieppe,
referente a uma parceria da SES com o CBMERJ. Esse curso será realizado na BL no dia
29/01/19, em Iguaba Grande, de 09h30min as 13h00minh. Os municípios já estão
informados e as vagas são ilimitadas. 3. Pendências na entrega de Planos de
Contingência (SVS/SES) Sra. Natália informa que recebeu da Assessoria de
Regionalização material da SVS, e que fez contato com o Sr. Mário Sérgio, e o mesmo a
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orientou sobre a primeira versão da tabela que consta os municípios que entregaram os
planos dentro da data limite. Informa ainda sobre prazos de entrega dos planos pelos
municípios. Alguns municípios têm recomendação de fazerem ajustes, outros municípios
não fizeram e ainda os municípios de Saquarema e São Pedro da Aldeia não entregaram a
nova versão referente ao plano de desastres. O município de Rio das Ostras não entregou
dentro do prazo. Os municípios serão contatados caso necessite ser feito ajuste na nova
versão. Sra. Natália fala que qualquer dúvida a orientação é que se entre em contato com o
pessoal do CIEVS e do NDVS/BL, que estão fazendo a análise dos planos. Sra. Renata
observa que os planos podem seguir o fluxo mesmo quando estiverem ainda em avaliação.
4. Curso à distância em “Abordagem intensiva ao Fumante” (SVS/SES) Sra. Natália
esclarece que este item foi apresentado na CIB e com pedido para que fosse reforçado nas
regiões de saúde. Ela fala que o curso já está disponível através do link e que primeiro
módulo já está aberto. O curso é todo on line, mas já está previsto uma reunião presencial.
É só acessar e se inscrever; não haverá prazo e poderá ser feito em qualquer época do ano.
5. Dia Mundial da Luta contra a Hanseníase e dia Nacional de combate e Prevenção
da Hanseníase (SVS/SES) Sra. Natália informa que é no último domingo de cada mês e
reforça que os municípios devem se mobilizar para participar. Se o município necessitar de
material, entrar em contato com a gerência de Hanseníase. 6. Sistema de Vigilância
Medicamentosa da Hanseníase (SVS/SES) Sra. Natália cita a Portaria MS 594/2010 que
determina que todos os municípios tenham serviço de hanseníase, porém muitos serviços de
saúde não atualizam o seu CNES. Informa que a Gerência de Hanseníase pede que seja
feita essa atualização pelos municípios. Sra. Renata fala que há uma proposta pelo
Ministério da Saúde de uma mudança do tipo de tratamento dos pacientes. Ela reforça que
por isso é importante ter tudo cadastrado e atualizado pelos municípios. 7. Nota Técnica
sobre a Pactuação 2019 das metas dos indicadores relacionados às prioridades
nacional e estadual (APS/SES) Sra. Natália reforça que o calendário para inserção dos
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dados vai até 31/03. Ela ressalta a importância dos municípios começarem a trabalhar
(discutir) os seus indicadores. Ela fala que em fevereiro será pactuado em CIB um novo
calendário de oficinas para discussão dos indicadores. Sra. Suely esclarece que a proposta é
que esses dados sejam inseridos no DIGISUS planejamento. 8. Nota Técnica da
Assessoria de Planejamento em saúde referente à Atualização das Referências
Técnicas Municipais do SARGSUS, com vistas à capacitação no Sistema DIGISUS
Gestor (APS/SES) Sra. Natália fala que recebeu o material da Assessoria de planejamento,
e viu que os dados eram referentes a dezembro de 2018, e até 15/01 muitos municípios
mandaram ofício para Assessoria de Planejamento trocando a indicação de algumas
pessoas. Os municípios de Cabo Frio e Rio das Ostras estão pendentes quanto à indicação.
Sra. Renata fala que o treinamento será em 05/02 e que vai disparar um convite, com o
material. Ela ressalta a importância dos técnicos que foram indicados terem acesso a esse
material, porque será um dia integral de treinamento, de 8 às 19h. Sra. Suely ressalta que os
técnicos que forem fazer o relatório quadrimestral sejam técnicos mais ligados à área de
planejamento e não somente de vigilância sanitária, porque o perfil do SARGSUS mudou
bastante. 9. Nota Informativa n°2/2018 – CGAIG/DAI/MS (SEINSF/NEMS). Sra.
Natália fala sobre o sistema que já vem sendo discutido no grupo da Câmara Técnica e que
já está sendo utilizado. Sra. Renata informa que serão disponibilizados, pelo Ministério da
Saúde, alguns números de telefone para serem tiradas as dúvidas quando estiverem sendo
inseridos os dados no sistema, durante o mês de março. 10. Situação da Oncologia
Regional (CIR/BL). Sra. Márcia Mesquita fala que se trata de ponto fixo em pauta nas
plenárias. Sra. Natália esclarece que a região tem uma Comissão de Oncologia. Sra.
Angélica comenta sobre as condições da oncologia na Baixada Litorânea desde 2017 até os
dias atuais, sobre os estudos feitos nas linhas de cuidado, e sobre a Auditoria feita no
prestador. Fala da Resolução que aumentou o teto financeiro da UNACON, possibilitando
que a porta fosse reaberta e a habilitação da Radioterapia. Sra. Angélica informa ainda que
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o prestador do município de Cabo Frio já está atuante no serviço de oncologia Cabeça e
Pescoço e que são feitos três turnos de radioterapia. Ela fala que o Estado solicitou ajuda
para atender a região metropolitana II, pedindo vagas para atender os pacientes de
radioterapia, mas observa que pode ser complicado de atender ao pedido, pois são pacientes
apenas para radioterapia. Nesse momento Sra. Angélica sugere que seja feita uma reunião
para decidir esta questão. Sra. Natália pede uma data para fechamento da reunião da
Comissão de oncologia. Sra. Márcia Mesquita ressalta que a região da Baixada Litorânea
fez um esforço muito intenso e que os municípios se debruçaram para poder avaliar o que o
prestador estava realizando e adequaram a prestação do serviço. Sra. Angélica comenta
sobre o Polo de Oncologia em Araruama, que não realiza cirurgias, mas que fazem
tratamentos. Sra. Suely fala que está sendo estudada a possibilidade de trazer para a região
uma equipe da UFRJ, realizando estudos especificamente para conseguir diagnosticar
precocemente e atender alguns casos oncológicos. Sra. Karin fala sobre a Regulação, que o
prestador está conseguindo suportar a demanda da região, porém sem sobras e que há
alguma PPI, de cabeça e pescoço no município de Campos dos Goytacazes que não está
sendo utilizada. Sra. Angélica explica que será retirado parte desse recurso, e que o
UNACON realizou um elevado número de cirurgias oncológicas. Sra. Renata fala que se
precisar de alguma coisa pode fazer contato. Sr. Maxwell comenta sobre a dificuldade no
diagnóstico de tumor de cabeça e pescoço, principalmente na questão do diagnóstico
através de biópsia.Sra. Suely fala do diferencial da região da baixada litorânea, porque tem
um aumento de população a partir do mês de novembro, o que torna um pouco complicado
qualquer planejamento feito pelos municípios. 11. Situação da Cardiologia Regional
(SMS Cabo Frio e CREG/BL) Sra. Angélica fala que durante essa época de sazonalidade
recebe um grande número de pacientes extra e sobre a perda do teto financeiro de
Cardiologia da região da Baixada Litorânea no montante de R$350.000,00. Sra. Karin
esclarece que o dinheiro foi retirado, mas que não foi feita uma nova pactuação. Houve
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apenas um remanejamento financeiro, mas não o físico, e os pacientes continuam sendo
atendidos na região da Baixada Litorânea. Fala sobre os pacientes que não estão sendo
atendidos o que causa um enorme sofrimento para os mesmos. Sra. Renata ficou de
verificar na SAECA o que está ocorrendo, e pediu para que fosse passado para ela tudo,
através da Sra. Natália. Sra. Angélica fala que o Hospital Santa Isabel já está com quase
tudo pronto para receber a equipe do Santa Helena. Sra. Natália pede o número do processo
referente à alteração do prestador. 12. Projeto de Solicitação de Implantação de Polo do
Programa Academia da Saúde de Rio das Ostras Sra. Natália fala que já foi aprovado
em CIB e sobre os 4 municípios da região que possuem. 13. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely fala que o COSEMS está realizando seu 5° Congresso, nos dias
12 e 13 de fevereiro. Faz um convite para que todos os Gestores e técnicos participem. O
Tema é “Democracia e Direito à Saúde, Defesa do SUS e Patrimônio do Povo Brasileiro”.
Será realizado em Niterói. Público alvo são os gestores e demais técnicos das Secretarias de
Saúde. Ela pede que não deixem para o final para se inscreverem. São disponibilizadas 2
vagas por município, tudo custeado pelo COSEMS. Para o autor do trabalho da modalidade
oral, será dispensado da inscrição e receberá alimentação. Os outros participantes do
trabalho terão apenas alimentação. Sra. Suely discorre sobre toda a programação do
Congresso. Durante a amostra serão premiados o primeiro lugar com inscrição,
hospedagem e alimentação no Congresso do CONASEMS, em Brasília, em julho. E o
segundo e o terceiro lugares com a inscrição no mesmo. Outros assuntos: TRS – Cabo
Frio: Sra. Angélica fala que o recurso de Cabo Frio para TRS está em R$32.000,00. Sr.
Maxwell explica que esse valor é apenas uma diferença do que já foi recebido
anteriormente. 2° Polo de Soroterapia Antirrábica: Sr. Wacknin fala da proposta de
criação do 2° Polo de Soroterapia Antirrábica no Hospital de Armação de Búzios, e que
funcione 24h. Sra. Natália fala que equipe da SES já realizou uma visita ao hospital para
resolver essa questão do Polo. Ficou acordada entre os gestores a elaboração de
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Deliberação Regional com a solicitação para SVS. Co-financiamento SES: Sra. Renata
fala que o Estado está propondo co-financiamento com alguns procedimentos. Informa que
foi fechado com a Casa Civil, e que está esperançosa que será próspero o acordo. Sra.
Renata fala que a SAECA está ligando para cada município individualmente. Ela pede que
os municípios tenham seus números e dados atualizados para um possível aumento de PPI.
Sr. Leônidas fala que a principal preocupação era a Regulação em relação ao repasse de
recursos. Ele fala que nesse sentido houve uma sequência de reuniões entre os municípios e
que ficou proposto da seguinte forma: os municípios que já possuem um sistema de
regulação própria, organizada, ele mesmo vai poder fazer a sua regulação e prestar contas
diretamente ao Estado. Nesse momento ele informa que foi pedida a inclusão da biópsia
nos diagnósticos. Sra. Angélica fala que a região de Cabo Frio já realiza ressonância
magnética, mas a maior carência da região é o ultrassom. Explica que o prestador não faz
ultrassom pela tabela SUS. Dificuldades com hemodiálise de urgência para pacientes
agudos e urgência oftalmológica: Sr. Maxwell fala da perda, na região da Baixada
Litorânea, do TRS hemodiálise, vagas para paciente agudo e, trauma e corpo estranho em
oftalmologia. Sra. Renata esclarece que estará sendo realizada uma reunião com o Diretor
do Complexo, Dr. Carlos Eduardo, e que poderá levar essas questões para discussão com
Dr. Edmar, considerando que haverá revisão nos contratos das OS. Ficou acordada entre os
gestores a elaboração de Deliberação Regional com a solicitação para SES. Dificuldades
com o SER: Sr. Ibson fala das dificuldades do SER, em relação à atualização de dados, por
ter tido alguns problemas técnicos e ter perdido alguns dados. Sra. Karin informa que
nesses casos ou outras questões sejam encaminhadas para o e-mail do CREG/BL. Nada
mais a tratar, eu Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às doze
horas e catorze minutos, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata.
São Pedro da Aldeia, 24 de janeiro de 2019.
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