Assessoria de Regionalização

ATA da 2ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e
quarenta e oito 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 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. Márcia Regina da Silva de
Mesquita, Representante Nível Central da SES, Sra. Rebeca Cabral, Assessora Técnica da
SGAIS/SES, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, Sr. Anderson
Pereira Ferreira, Agente Administrativo da SE-CIR/BL, Sra. Karin Netto, Coordenadora da
CREG/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): 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. 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, Sr. Osvaldo
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 nove
Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde (municípios de
Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). Sra. Márcia dá início à
reunião passando a palavra a Sra. Rebeca, que se apresenta, informando que é a referência
para a Regionalização, se colocando a disposição para ajudar a região da Baixada
Litorânea. Em seguida, cada um se apresenta. I. Apresentação: 1. Acompanhamento das
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atividades da CIR/BL no ano 2018 (SE-CIR/BL). Sra. Simone fala que se trata da
apresentação referente aos Grupos de Trabalho da CIR e das principais pactuações
realizadas no ano de 2018. Ela segue fazendo a apresentação passo a passo das ações
ocorridas na Baixada Litorânea, informa sobre as trocas de Secretários de Saúde nos
municípios de Cabo Frio, Araruama e Rio das Ostras. Sra. Márcia cita que a presença dos
Secretários nas Plenárias é assídua e frequente. Sra. Simone continua a apresentação
mostrando a presença dos Secretários e seus suplentes durante as Plenárias. Ela fala ainda
da participação nessas reuniões de pessoas de outros grupos que se apresentaram, tais como
CEREST e FIOCRUZ. Sra. Simone apresenta a participação dos municípios nas reuniões
dos Grupos de Trabalho, ressaltando o baixo índice de comparecimento dos técnicos. Ela
nesse momento faz uma solicitação aos Gestores, para que reforcem as suas indicações dos
membros participantes de tais grupos. Esclarece que devido ao baixo comparecimento,
muitas reuniões são canceladas. Sra. Simone fala do Grupo de Planejamento Regional
Integrado, que foi um Grupo transitório, e extinto assim que o Plano Regional de Saúde foi
concluído. Sr. Maxwel, em relação ao Grupo de Urgência e Emergência, frisa que se trata
de uma questão muito importante que o grupo esteja atuante para conclusão do Plano de
Ação da RUE, tendo em vista que estão sendo ajuizadas muitas ações e que em breve a
região da Baixada Litorânea terá grandes problemas caso não venha a pactuar o Plano. Ele
relata sobre a questão dos Leitos nos Hospitais municipais. Sr. Leônidas fala que a região
precisa resolver a questão do Plano, mesmo dentro da realidade que existe, sem o número
suficiente de leitos, buscando outras formas de suprir essa carência, contando com a ajuda
do Estado. Sra. Simone apresenta as Deliberações mais relevantes do ano de 2018. Sra.
Simone continua a apresentação com os Recursos Regionais, informando que já há um
plano de ação para a utilização desses recursos. Sra. Simone finaliza a apresentação
mostrando todas as apresentações e práticas que aconteceram durante o ano de 2018 na
Baixada Litorânea. 2. Quinta Turma do Curso Manejo Odontológico do Paciente com
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Câncer (SAPS). Sra. Simone informa que são apenas duas vagas estão disponíveis para
Casimiro de Abreu e Arraial do Cabo e as inscrições vão até dia 15 de fevereiro. 3.
PROADI-SUS – Curso de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências.
(SGAIS). Sra. Márcia fala que se trata de um curso presencial. Sra. Suely esclarece que são
40 vagas e que ainda não foi aberto o Edital. Sra. Rebeca informa que o Edital está
dependendo do Ministério da Saúde. Sra. Simone informa que a data de inscrição estava
prevista para o dia 20/02 até 17/09/2019. Sra. Rebeca informa que PROADI é um convênio
do Ministério da Saúde com os hospitais públicos. Sra. Suely fala que esse curso foi
projetado para a Região Metropolitana II, devido à sua carga horária bastante pesada, mas
segundo ela, nada impede que técnicos da Baixada Litorânea não possam se candidatar. 4.
Cenário Epidemiológico de Arboviroses e Febre Amarela (SVS). Sra. Simone informa
que foi apresentado na CIB. E no dia de hoje começam as visitas da Atenção Básica e
Vigilância em Saúde aos municípios, iniciando por Cabo Frio. As próximas visitas serão em
março, nos municípios de São Pedro da Aldeia, Saquarema e Iguaba Grande, nas datas de
11, 14 e 18, respectivamente. Sra. Simone fala que os temas abordados serão o Plano de
Contingência e as ações do CIEVS. Sra. Simone fala que teve a capacitação da Região da
Baixada Litorânea, porém a adesão foi muito baixa, informando que somente Rio das
Ostras e São Pedro da Aldeia participaram. Sra. Simone fala que está em discussão à
descentralização regional para sorologia das Arboviroses. Sra. Suely cita a importância de
se dar uma atenção à Chikungnya, pois está se apresentando em novas formas de sintomas.
II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra.
Márcia Mesquita pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações,
sendo considerada pactuada. 2. Prestação de Contas do Recurso NDVS/BL referente ao
3°Quadrimestre de 2018 (NDVS/BL e SMS São Pedro da Aldeia). Sra. Simone informa
que está sendo encaminhada no dia de hoje para o Estado. O NDVS já analisou os
documentos e está de acordo com a prestação apresentada. 3. Participação XX Congresso
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do CONASEMS/2019. Trata-se de uma solicitação de utilização de saldo. Sra. Suely, nesse
momento faz uma proposta, que não fosse apenas indicado um técnico por município e sim
dois técnicos. Ela observa que assim seriam abrangidos não só membros da Câmara
Técnica, como também técnicos do GT Planejamento Integrado. Sra. Simone fala que o
recurso não será usado, e sim apenas os juros, e para atender a essa proposta, primeiro terá
que ser visto qual o saldo de juros que está disponível. Fica, portanto, acordado que será
encaminhado para Rio das Ostras e o ajuste de vagas poderá ser feito a partir do valor do
saldo dos juros disponível para uso. Antes do envio será feito um levantamento do custo de
cada participante com inscrição, passagem e alimentação (jantar). III. Informes: 1.
Debates Indicadores Pactuação por Regiões de Saúde (APS). Sra. Simone informa que
já foi enviada a Planilha com os indicadores. A Região da Baixada Litorânea está agendada
para o dia 13/03, no 11° andar, do auditório anexo, do Prédio da SES, no horário de 10h as
16h00minh. Ela informa que terão que comparecer os técnicos do Planejamento, Vigilância
e Atenção Básica. 2. Nota Técnica n° 1, 2 e 3 da Assessoria de Planejamento em Saúde
referente à Pactuação 2019 das metas dos indicadores relacionados às prioridades
Nacional e Estadual (APS). Sra. Simone fala que a Nota 1 é referente à indicação do
grupo para atualização técnica dos municípios no SARGSUS, a Nota 2 os indicados já
fizeram o treinamento no DIGISUS Gestor e a Nota 3 é o Relatório Anual de Gestão –
RAG. Plano de Saúde, os municípios que estão devendo são: Armação de Búzios, Cabo
Frio e Saquarema. Os municípios que não anexaram a PAS 2018 são: Armação dos Búzios,
Arraial do Cabo, Cabo Frio, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. 3. Dia D de
Prevenção das Arboviroses. Sra. Márcia fala que será no dia 16 de março. 4. Extensão da
distribuição dos repelentes adquiridos pela União e distribuído pela SES/RJ para
atendimento da população em situação de elevada vulnerabilidade social,
epidemiológica e ambiental. (SAFIE). Sra. Márcia esclarece que se trata de uma ação de
distribuição de repelentes à população que está mais vulnerável. Não haverá continuidade
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para a distribuição. 5. Estratégia NUTRISUS (SAFIE). Sra. Márcia fala que se trata do
segundo ciclo de 2018. Sra. Simone informa que os municípios que devem encaminhar a
prestação de contas referente ao segundo ciclo são: Araruama, Casimiro de Abreu, Iguaba
Grande e São Pedro da Aldeia. 6. Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.
(SAFIE) Sra. Simone fala que os municípios de Araruama e Armação de Búzios, que
aderiram ao Programa já podem retirar. 7. Cofinanciamento SES (SAECA). Sra. Márcia
fala que se trata da Resolução SES 1778, de 31/01/2019 e que Iguaba Grande e São Pedro
da Aldeia já assinaram. Araruama e Cabo Frio estão em processo de definição de metas.
Sra. Suely fala que quem tiver dúvidas, poderá marcar um horário na SAECA para retirada
de dúvidas. Sr. Maxwel salienta que os municípios precisam fazer a pactuação de forma
correta, pois qualquer alteração só poderá ser feita após 90 dias. Sra. Rebeca informa que a
partir do momento que o Município aderir, terá 30 dias para começar a receber. Sra.
Angélica fala que Cabo Frio ainda não assinou porque está fazendo um levantamento mais
adequado em relação à capacidade do prestador e o que os municípios da Região irão
precisar. Sra. Márcia que Cabo Frio vai aguardar até sexta-feira. 8. Dificuldade de acesso
ao serviço de média e alta complexidade (Urgência oftalmo e otorrino) e medicamento
(hepatite) (SMS Casimiro de Abreu). Sr. Ibson se reporta ao caso de uma criança do seu
município que machucou a vista com arame e o mesmo ficou sem referência oftalmológica
para onde encaminhar a criança. Sr. Leônidas fala que o trauma oftalmológico não saiu da
linha de referência. Sra. Márcia fala que para os medicamentos para hepatite (alguns
grupos) já está sendo feita reposição, segundo a Sra. Renata da SAFIE. A Superintendente
pediu para que os municípios encaminhem qual grupo de medicamento está em falta para
que possa dar uma resposta. Sra. Márcia fala que qualquer dúvida é só pegar o contrato da
Unidade, o Termo de Referência e o Termo Aditivo. Sr. Ibson deixa registrado que o
prestador de oftalmologia. Ele informa dois casos onde os usuários voltaram ao município
com notas fiscais pedindo reembolso de medicamentos usados durante os procedimentos.
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Sra. Márcia pede que o Sr. Ibson faça um Ofício relatando o ocorrido e encaminhe à
SAECA. Sr. Maxwel fala da Portaria 4225, de 26/12/2018, que inclui 2 procedimentos na
tabela SUS – procedimento de OCT e o procedimento INTRAVITREA. E Sr. Maxwel
observa que a Portaria deixa claro qual a patologia que deverá ser tratada com cada
procedimento. 9. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Angélica fala que está
fazendo um esforço em se organizar para não estourar o Teto que o Estado disponibilizou.
Sra. Angélica cita a situação da Metro II que solicita a utilização de vaga da radioterapia na
Baixada Litorânea. Sra. Suely fala que precisa ser feito um estudo para ver a viabilidade de
absorver esses pacientes da Metro II, para que a Baixada Litorânea não saia prejudicada.
10. Situação da Cardiologia Regional (SMS Cabo Frio e CREG/BL). Sra. Angélica fala
que em março a obra termina e será iniciado o serviço no Hospital Santa Izabel. Mas
mesmo assim o Hospital Santa Helena permanecerá habilitado durante um tempo. E
somente depois que todo o serviço estiver funcionando adequadamente no Santa Izabel, o
Santa Helena será desabilitado. Sra. Angélica fala que está recebendo pacientes da Metro II,
porém em breve não terá mais como receber esses pacientes. 11. Situação TRS (SMS
Cabo Frio e CREG/BL). Sra. Angélica fala que os problemas referentes à TRS estão
voltados para os pacientes agudos da Regulação. Ela fala que há 18 pacientes de Cabo Frio
fazendo hemodiálise em Itaboraí, e que está recebendo pacientes em Cabo Frio, que são de
fora da Região. Ela ressalta que há um problema sério no transporte para levar esses
paciente para dialisarem em outra região. 12. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra.
Suely fala que encaminhou as orientações do CIOPS. Sra. Suely fala do Relatório trimestral
que deverá ser entregue até o dia 28/02. Sra. Suely fala em relação à participação no
Congresso do COSEMS-RJ, pedindo que façam uma avaliação para dizer oque acharam, se
foi bom ou não, rapidamente. Nesse momento, Sr. Leônidas fala que o nível dos
palestrantes foi bem alto, e a qualidade das perguntas e de quem estava participando
também foram interessantes. Sr. Osvaldo observa que deveria ser mais variada a
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composição da Mesa em relação à atuação, não somente composta por médicos. Sra.
Angélica fala que avaliou positivamente o Congresso no tocante a trazer a realidade para
perto dos técnicos de forma mais clara. Sra. Rebeca agradece o acolhimento de todos e da
CIR. Nada mais a tratar, eu Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da Secretaria
Executiva da SE-CIR/BL, às doze horas e quatro minutos, dei por encerrados os trabalhos e
lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 26 de fevereiro de 2019.

Márcia Regina da Silva Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário de Saúde de Casimiro de Abreu
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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