Assessoria de Regionalização

ATA da 3ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e dez
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 Terceira 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. 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): Sr. Maxwel Sócrates Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, Sr. Fábio Vacknin
Passos, Secretário de Saúde da SMS de Armação dos Búzios, 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, Sra. Adriana Moutinho, Suplente 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 quatro Secretários de Saúde (municípios de
Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). A
Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL,
Sr. José Perrota, da Superintendência de Unidades Próprias, Michele Lopes, da Central de
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Regulação da SES, Anderson S. Fagundes e Rebeca Cabral Pereira, da Subsecretaria de
Gestão da Atenção Integral à Saúde da SES, do Sr. Luiz Marques Campelo e Ana Cássia C.
Ferreira, do Ministério da Saúde, Sra. Bianca da Rocha Frederico, Articuladora do GC
Rede Cegonha, Márcia Cristina Pereira de S. Costa, do Controle, Avaliação, Regulação e
Auditoria de Casimiro de Abreu, Sr. Carlos Eduardo Coelho e Sr. Astor Bruno F. Mello,
representantes da Cruz Vermelha Brasileira, Sra. Roberta de Souza Oliveira, Sra. Kelly C.
Coelho de Araujo e Sra. Nathalia de O. Barrozo, representantes do HELagos. Sra. Natália
se apresenta e dá boas vindas a todos. Em seguida todos se apresentam: Secretários de
Saúde, Técnicos dos Municípios, convidados do HERC/HELagos e Ministério da Saúde.
Sra. Márcia Mesquita dá início à Plenária passando ao primeiro item da pauta. I.
Apresentação: 1. Complexo HERC/HELagos(SE-CIR/BL). Sra. Márcia dá início à
reunião passando a palavra ao Sr. Astor que realizará uma apresentação, antes Sra. Natália
faz um agradecimento por ele estar presente e o mesmo se apresenta contando toda sua
trajetória até chegar à direção do Hospital Roberto Chabo, dando início a apresentação
sobre o Hospital. Sr. Astor fala da importância deste Hospital e do contrato de gestão que o
HERC é uma referência para cirurgias de urgência e emergência em lesões neurológicas e
traumas ortopédicos, tanto para adulto quanto pediátrico e hemodiálise para pacientes
internados, ou na emergência. Esclarece que o perfil dos internados é de pacientes
extremamente graves e fala também das internações obstétricas e neonatais. Sr. Astor
mostra na sua apresentação a alta taxa de ocupação do HERC. Ele fala das metas
contratuais e que são apenas 9 leitos de CTI para atender tantos casos além de ter que
atender muitos mandados judiciais. Observa que o hospital acabou virando uma emergência
obstétrica de todos os municípios, apresenta a estrutura do HELagos e fala que o hospital
acabou virando uma maternidade de baixo risco, tendo em vista que muitos casos de
internação são oriundos de falta de pré-natal. Ele observa que o hospital não tem leito
clínico e isso complica o bom andamento do hospital. Nesse momento o Sr. Carlos
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Eduardo, pede a palavra e fala que tanto o HERC quanto o HELagos não possuem
atendimentos clínicos ou leitos clínicos, sendo, portanto designados a pacientes
exclusivamente cirúrgicos. O HELagos é um hospital municipal de Saquarema, cedido ao
Estado e foi criado para ser maternidade de alto risco e fazer cirurgias, porém ele explica
que no termo de cessão ao Estado está escrito que a função dele é atender a população de
Saquarema como maternidade de baixo risco, e está atendendo também o baixo risco de
Iguaba Grande e toda gestante baixo risco do município de Araruama, uma vez que a
maternidade do município foi fechada. Sr. Carlos Eduardo ressalta que a questão da atenção
básica deve ser observada para que seja bem feita, tendo em vista que 60% dos partos
prematuros ocorridos no Hospital são consequências da ausência de realização de pré-natal,
ou da sua má qualidade. Ele fala que o HELagos teria uma capacidade de atendimento
muito maior caso não entrassem tantos pacientes com enfermidades que poderiam ser
evitadas. Esclarece que a referência da região para internação clínica é o HELagos, porém
ele observa que não há capacidade física para permanência de tantos internados, o que
dificulta o hospital atender um número maior de pacientes, aumentando sua rotatividade.
Sr. Leônidas faz sua observação que os municípios na maioria das vezes não têm recursos
para financiarem sozinhos a atenção básica. Ele fala que o desfinanciamento e o
subfinanciamento dos municípios acabam por acarretar todos os problemas apresentados
anteriormente. Sra. Suely pede no momento que os Gestores Municipais revejam o
atendimento na atenção básica na questão do pré-natal. Sr. Maxwel fala que a atual gestão
de Araruama tem feito esforços para reabrir leitos, inclusive da maternidade. Sra. Bianca
observa que é necessária a participação do HELagos nas reuniões do GC Rede Cegonha.
Sra. Rebeca fala que é muito importante poder ouvir a todos e concorda com a Sra. Bianca,
quanto à participação do Complexo HERC/HELagos nas reuniões do GC Rede Cegonha e
solicita também que os municípios invistam na Atenção Básica. Sr. Perrota fala que se não
há atenção primária a população adoece, além da questões relacionadas à violência, que
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estão sobrecarregando demais os hospitais. Sr. Carlos Eduardo finaliza dizendo que sempre
o Complexo atende todos os pacientes que tem capacidade para atender. II. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra. Márcia Mesquita
pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo
considerada pactuada. 2.Metas e Indicadores Municipais para o ano 2019 (APS/SES).
Sra. Natália fala que a maioria dos municípios entregou e lembra que precisa passar no
Conselho, protocolar na SES, aos cuidados da Assessoria do PAR. III. Informes: 1. Grupo
Condutor da Rede Cegonha da CIR/BL (GC Rede Cegonha). 2. Grupo Condutor da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência da CIR/BL (GC RCPD). Sra. Natália passa
a palavra a Sra. Bianca que fala sobre os dois Grupos. Ela inicia informando que o
COSEMS, encaminhou o Plano com solicitação de atualização de dados. Além de estarem
pedindo a questão da ambiência, e solicitação de investigação sobre os óbitos maternoinfantil. Esclarece que o Protocolo de Sífilis constará no GC Rede Cegonha, onde será
apresentado o documento original da região da Baixada Litorânea, com todas as
providências em relação à sífilis. Sra. Bianca fala sobre o Projeto 10 Passos, que está
previsto para o mês de setembro. Ela observa que durante as reuniões realizadas durante o
ano, do GC Rede Cegonha, muitos técnicos não participam e que há municípios que não
tem representantes nas reuniões há pelo menos 1 ano. Em relação ao RCPD, Sra. Bianca
fala dos municípios que estão incluindo projetos no SAIPS. Na questão da presença dos
técnicos nas reuniões do RCPD, Sra. Bianca informa que a evasão é muito grande. Sra.
Natália fala que os treinamentos serão discutidos dentro dos Grupos de Trabalho. Sra.
Bianca relata sobre o treinamento AIDIPI, e que já havia sido falado na Câmara Técnica.
Sra. Bianca observa que o interessante seria que os municípios deveriam disponibilizar um
número maior de técnicos para o treinamento, pois serão 7 dias e que o ideal é fazer o
treinamento em Neonatal e depois o Infantil. Esclarece que está pleiteando mais 25 vagas
para o treinamento do infantil e que será feito um encontro sobre Autismo. Sra. Bianca fala
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também do Treinamento da Caixa Bacia, em São Pedro da Aldeia, para crianças com
microcefalia, serão 25 vagas, 9 crianças, uma de cada município, mais 2 técnicos, por
município, e que esses técnicos devem ter perfil de multiplicador. Ela fala que o material
não terá custo para os municípios, mas ressalta que para poder replicar para as demais
crianças com microcefalia, as mesmas deverão ter seus kits. 3. Número de Vagas para os
Cursos de Capacitação do Plano de Enfrentamento à SCZ e STORCH (SAPS/SES).
Sra. Natália fala que esse item foi levado para pactuação. 4. Cenário Epidemiológico de
Arboviroses e Febre Amarela (SVS/SES). Sra. Natália relata que foi apresentado em CIB,
que os dados do Estado mostram que houve aumento de casos no município de Saquarema
e que os casos de Chikungunya são bastante preocupantes. Ela fala que esse material já foi
encaminhado por e-mail. Os municípios mais afetados foram visitados pela Atenção Básica.
Sra. Natália fala que se está discutindo onde será feita a sorologia para a região da Baixada
Litorânea, tendo em vista que no município de Iguaba Grande não tem condições. 5.
Tabulações de informação em saúde, atualizações para 2019 (SES) Sra. Natália fala que
a Sra. Ceres, da Secretaria de Estado de Saúde está atualizando as informações no banco de
dados, e já está incluindo bastante material na página. 6. Diagnóstico precoce ao registro
do câncer infanto-juvenil/Capacitação de profissionais de saúde e registradores de
câncer da rede SUS (SAPS/SES) Sra. Natália informa que a Sra. Cláudia Bezerra está
oferecendo um curso com apenas 1 turma para a Baixada Litorânea. Serão financiadas as
inscrições pelo Ministério da Saúde. Ela informa que o curso provavelmente será realizado
em São Pedro da Aldeia. 7.15° Encontro Nacional de Aleitamento materno, 5° Encontro
Nacional de Alimentação complementar Saudável, 3rd World Breastfeeding
Conference (WBC) (SAPS/SES) Sra. Natália fala que será em novembro, de 11 a 15, e
que os municípios interessados em encaminhar técnicos deverão fazer inscrição. Sra. Suely
fala que o valor é considerado alto e não terá custeio pelo Estado. 8.Devolutiva do
DIGISUS (APS/SES) Sra. Natália esclarece que foi apresentado um trabalho na CIB, pela
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Sra. Mônica Almeida. Em seguida Sra. Ana Cássia fala do Curso de Capacitação realizado
em fevereiro e fala da Portaria do Ministério da Saúde, que ainda não foi publicada, mas
que foi combinado que o Sistema DigiSus seria liberado após a publicação da Portaria. Ela
ressalta que o ideal é não perder o momento de enviar, mesmo que não seja direto no
Sistema. Ela se coloca à disposição para qualquer dúvida atual ou no momento de inserir os
dados no Sistema e então quando o Sistema for ao ar, o mesmo já estará liberado para
receber a Pactuação 2018-2019. Sr. Lucas faz um breve relato sobre a Portaria 386, sobre a
Suspensão de Recursos de Atenção Básica. Sra. Natália pede que sempre que houver algum
ponto para ser incluído na pauta, que seja encaminhado para a Assessoria de
Regionalização. 9. Campanha de Vacinação Antirrábica (SVS/SES). Sra. Natália fala
que os municípios de Armação de Búzios, Cabo Frio e Casimiro de Abreu já enviaram, e
não estão mais com pendências. 10. Distribuição da Caderneta de Saúde da Criança
para os municípios (maternidades) do ERJ. (SAPS/SES) Sra. Natália fala que os
municípios já estão começando a receber a Nota Técnica do CGA. 11. Dificuldade com
prestador Rede Oftalmologia – AFAC (SMS Casimiro de Abreu). Sr. Ibson fala da
dificuldade encontrada com o prestador, que tem cobrado do usuário alguns medicamentos
utilizados durante a cirurgia e que não deveriam ser cobrados. Sra. Márcia Costa informa
que foi notificado à SAECA, mas em relação à oftalmologia e não a AFAC. Sr. Ibson fala
que a questão deveria ser levada para a CIB. Sra. Márcia Costa fala que o teto financeiro
está no município de Casimiro de Abreu. 12. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL)Sra. Angélica fala que o Prestador já providenciou uma nova equipe. O serviço
de oncologia Cabeça e Pescoço foi habilitado, pactuado na CIB e está com a porta aberta na
região da Baixada Litorânea. 13. Situação TRS Cabo Frio (SMS Cabo Frio). Sra.
Angélica fala que houve a contaminação com hepatite em 18 pacientes. Não estão
recebendo pacientes novos. Sr. Maxwel fala que está tentando ampliar o número de vagas
para TRS. Ele explica que foi tudo resolvido em relação aos pacientes irem para outros
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municípios. 14. Cartilha do Sistema Estadual de Regulação (SES) Ela fala que os
Secretários municipais de Saúde irão receber as cartilhas de saúde. Sra. Michele fala da
importância de se fazer o pedido com a imagem anexada. Ela fala que os Gestores irão
receber essa cartilha e que a Sra. Fernanda faz todo o treinamento. Informa

que a

solicitação pode ser feita através de e-mail e que são 2 representantes titulares. Sra. Suely
fala que a reunião será em abril. Sra. Karin fala que os dados do paciente precisam ser
inseridos corretamente, para que sejam válidos. 15. Outros informes CIB e COSEMS-RJ
(COSEMS/RJ). Sra. Suely fala das deliberações das UPAS, Assistência Farmacêutica que
tem 3 anexos. Em um deles é especificado o valor das medicações permitidas para serem
compradas. Sra. Suely fala do SIOPS, o qual tem prazo até o final de semana para entrega.
Sra. Suely observa que o não atendimento fechará o Fundo para os municípios.
Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SECIR/BL, às onze horas e cinquenta minutos, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e
assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 28 de março de 2019.
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