Assessoria de Regionalização

ATA da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas e cinco
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 Quarta 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. Karen Cristiane Félix, Suplente Representante Nível Central da
SES, Sra. Natalia Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da 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): Sra. Ana Paula Bragança
Correa, Secretária de Saúde da SMS de Araruama, Sr. Fábio Wacknin Passos, Secretário de
Saúde 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. 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 seis Secretarias
Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde (municípios de Araruama,
Armação dos Búzios, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a
presença da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, Sra. Maria Edéa,
CREG/SES, Sra. Lousana B. Cavalcante, SEAUD/RJ, Sra. Delcinéa Bastos Bernardino,
Coordenadora do NDVS/BL. Sra. Natália se apresenta e dá boas vindas a todos. Sra.
Márcia Mesquita dá início à Plenária passando ao primeiro item da pauta. I. Apresentação:
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1. Ação prioritária de atividade de Promoção do Sistema Nacional de Auditoria (SNA)
(DENASUS). Sra. Márcia passa a palavra a Sra. Lousana representante do DENASUS que
informa que foi conversado com a diretoria do COSEMS uma proposta para realizar
capacitação dos municípios para terem sua própria Auditoria iniciando pela região da
Baixada Litorânea. O Sr. Ibson teve requisição do Ministério Público para implantar o
Sistema Municipal de Auditoria. Sra. Lousana fala que os municípios têm uma dificuldade
enorme nessa área e que tendo essa capacitação vai melhorar os serviços dos municípios.
Ela fala que há diferença entre Controle e Avaliação e Auditoria, porque são setores
completamente independentes. O objetivo dessa capacitação é de melhorar a qualidade do
Relatório de Gestão. Ela enfoca que muitos municípios não fazem seus Relatórios de
Gestão. Ela fala que além da capacitação o intuito é ajudar na implantação e implementação
do SNA, que significa dar suporte técnico, inclusive. Sra. Lousana informa sobre a base
legal que os municípios precisam ter para implantar um Sistema de Auditoria. Sra. Márcia
fala que o ideal é verificar se o município pode ter o serviço de Auditoria, regulamentado
por Lei ou Decreto. Sra. Lousana observa que o DENASUS já se comprometeu com os
municípios que estiverem interessados em implantar o SNA. Sra. Márcia lembra que a
Auditoria é independente, não precisando ter o Controle e Avaliação em funcionamento.
Sra. Maria Edéa fala que a nova Gestão estadual está querendo tornar todos os dados
fidedignos e passíveis de confirmação. Ela fala sobre a questão dos co-financiamentos,
onde não está claro quem são os prestadores dos municípios que irão realizar os exames
diagnósticos. Ela fala que os repasses já começaram a ser feitos e a prestação de contas
ainda não foi feita. Essa prestação será feita em cima do faturamento e da regulação
própria. E as informações terão que se cruzar com os dados do Ministério da Saúde. Ela
informa que os municípios terão 90 dias para prestarem conta. Sra. Suely fala que o
município de Arraial do Cabo não localizou ainda o recurso. Sra. Maria Edéa pede para que
sinalize o ocorrido à SAECA. II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 3ª Reunião
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Ordinária CIR/BL de 2019. Sra. Márcia Mesquita pergunta se há alguma consideração a
ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2. Número de Vagas para
os Cursos de Capacitação do Plano de Enfrentamento à SCZ e STORCH (SAPS/SES).
Sra. Natália fala que apenas está confirmando o que já foi combinado. Curso AIDIPI
Neonatal com turma em São Pedro da Aldeia, sendo disponibilizadas 25 vagas, e para o
AIDIPI Criança, disponibilizadas 5 vagas para Cabo Frio, 4 vagas para Arraial do Cabo, 2
vagas para Rio das Ostras e 2 vagas para os demais municípios. Além do Curso de
Capacitação para Fisioterapeutas e Fonoaudiólogos. II. Informes: 1. Co-financiamento
dos Exames (AR/SES). Sra. Márcia informa quais municípios que aderiram ao cofinanciamento. Sra. Márcia pergunta se algum dos presentes tem algum comentário a fazer
e se estão sendo respeitados os acordos firmados com as regulações municipais. A Sra.
Angélica fala que teve que esperar, pois Araruama irá pactuar a atividade de Ressonância
Magnética com Cabo Frio. Ela informa que amanhã está indo à SAECA assinar a
documentação pertinente. Sra. Adriana Moutinho fala que está em dúvidas quanto ao
serviço de oftalmologia, se o município de Niterói iria assumir a região da Baixada
Litorânea. Sra. Suely informa que Niterói não irá assumir esse serviço. Sr. Leônidas fala em
fazer as adaptações regionais em cem dias, porém observa que apenas foram concluídas as
primeiras etapas. Suely informa que foi criada uma comissão entre COSEMS e Estado para
serem debatidas as questões sobre co-financiamento bem como as atualizações que
acontecerem sobre o assunto. 2. Curso EpiSUS Fundamental do Programa de
Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde,
Nível Fundamental. (SVS/SES). Sra. Márcia fala que os municípios de Casimiro de Abreu
e Saquarema foram contemplados. 3. Carreta da Hanseníase (SVS). Sra. Delcinéa fala
que foi discutido na Câmara Técnica sobre a colocação da Carreta nos Municípios. O
município de São Pedro da Aldeia já se dispôs a receber a Carreta. Essa carreta tem a
finalidade de capacitar profissionais da Atenção Básica na realização de diagnóstico da
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Hanseníase, além de instigar a população a conhecer mais sobre a doença. A carreta fica um
dia realizando a capacitação dos profissionais médicos. A questão da Carreta ainda vai para
a CIB de maio. Sra. Natália fala que a ideia inicial seria criar um GT Ampliado e dentro
desse grupo fazer essa discussão, porém foi discutido na Câmara Técnica para que não
houvesse demora na tomada das decisões. E ficou sugerido que a Carreta da Hanseníase
ficasse durante 5 dias na Região da Baixada Litorânea, podendo passar pelos nove
municípios. Sra. Natália fala que ela não precisará de gerador. Sra. Delcinéa fala que de
acordo com o mapa apresentado as crianças até 15 anos têm apresentado a doença. Sra.
Suely fala que o interessante é que a Carreta irá possibilitar o exame diagnóstico de outras
doenças de pele. Sra. Natália fala que durante toda a manhã serão feitas as consultas, e a
tarde é livre. Sr. Leônidas fala que o deslocamento de pacientes da região não é simples.
Ele sugere a logística de 2 dias no município de São Pedro da Aldeia para atender em 1 dia,
os municípios de Armação de Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, 1 dia em
Iguaba Grande para atender Araruama, Iguaba e Saquarema, 2 dias em Cabo Frio, 1 dia em
Barra de São João e no outro dia Cabo Frio e Casimiro de Abreu. Sra. Natália fala que será
em agosto e que ainda passará em CIB. Sra. Suely fala que os municípios estão deixando de
ganhar dinheiro porque não tem registro no CNES do serviço de Hanseníase. 4. Campanha
Influenza (SVS/SES). Sra. Natália fala que começou há quinze dias e está pedindo aos
Gestores para intensificar essa Campanha. Sra. Delcinéa fala que os municípios de
Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia não inseriram nenhum dado
ainda em nenhum item. Sra. Francislene fala que não tem técnico capacitado no município
de São Pedro da Aldeia para lançamento desses dados e que já pediu ao Estado ajuda. Sra.
Suely fala que o “Dia D” da campanha será no dia 03 de maio. Ela fala que seria muito
importante que os Secretários de Saúde fizessem parte da campanha no dia da abertura, que
segunda ela dá um peso muito grande e uma confiança maior ainda. 5. 3ª Oficina de
Capacitação sobre rastreamento do câncer de mama e colo do útero para Enfermeiros
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

Assessoria de Regionalização

da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família (UFF/PURO). Sra. Márcia fala que se
trata de um curso sobre as metodologias participativas e será realizado no dia 31 de maio,
na UFF de Rio das Ostras. Cada Município tem 7 vagas, para enfermeiros
preferencialmente aos que já participaram da primeira e segunda turmas. Sra. Natália fala
que está encaminhando os nomes de quem já participou dos anteriores, para facilitar os
municípios. Sra. Márcia observa que os municípios deverão encaminhar os nomes para
inscrição até o dia 10 de maio. 6. Emenda Parlamentar – Aquisição de Unidade Móvel
para Centro de Controle de Zoonoses (SMS Arraial do Cabo). Sra. Natália fala que
passou na Câmara Técnica e está na pauta somente como informe e sem comentários
relacionados. 7. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). 8. Situação UTI Instituto
São Miguel Cabo Frio (SMS Cabo Frio). Sra. Karin apresenta a Sra. Maria Edéa, da
CER/SES. Sra. Angélica fala que recebeu a informação de que estava ocorrendo alguns
problemas relacionados ao prestador São Miguel, e que devido a isso a equipe de Cabo Frio
fez um levantamento e foi verificado que o problema estava relacionado com as cirurgias,
mas que a situação já foi contornada. Sra. Angélica informa que paga com recursos próprios
do município de Cabo Frio a dobra da diária da UTI ao prestador, porém o diretor do
Hospital não está mais aceitando esse valor, e que suspendeu o atendimento aos pacientes
do SUS, sem o conhecimento do município. Sra. Angélica fala que seguindo o contrato que
tem com o Hospital isso só poderia ter sido feito após 130 dias do aviso aos municípios.
Sra. Márcia fala que provavelmente o Ministério Público vai obrigar ao Hospital voltar a
atender até cumprir o prazo, e que o ideal é que os Gestores se reúnam para chegar a um
consenso sobre um novo prestador. Sr. Fábio Waknin fala que o importante é definir de
onde irá partir o recurso para conseguir um novo prestador. Sr. Leônidas informa sobre o
chamamento que está sendo feito pelo município de Cabo Frio para serviços não
habilitados, e que o ideal seria incluir todos os estabelecimentos da região que façam UTI
tipo 2, e caso não haja, partir para procura de um prestador em outra região. Sra. Karin fala
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 5 de 8

Assessoria de Regionalização

que o grande problema da região está na falta de Hospitais, o que torna o tempo de
permanência na UTI do São Miguel maior, de modo que não há leito de retaguarda para
ficar com o paciente. Sr. Leônidas sugere que os municípios que possuem prestador, façam
algum tipo de Chamamento informal já com o valor que tem para oferecer. Sra. Karin
observa que pode ser feito pela regulação uma série histórica com o perfil dos pacientes da
região. Sr. Leônidas fala que vai tentar fechar uma data para se reunirem com o Secretário
Estadual de Saúde. 9. Situação TRS Cabo Frio (SMS Cabo Frio). Sra. Angélica fala que
a TRS não estão sendo recebendo novos pacientes, tendo em vista a contaminação por
hepatite ocorrida anteriormente. Sra. Karin fala que o maior problema da região é que os
doentes com insuficiência renal não conseguem diálise e acabam agravando. 10. Seminário
Internacional de Atenção Básica (COSEMS). Sra. Suely fala que será necessário que os
Secretários de Saúde decidam, pois foram dadas 60 vagas para o COSEMS e a região da
Baixada Litorânea ficou com 6 vagas, e será necessário que os municípios deem o nome
dos técnicos que irão participar. Sra. Suely informa que estas vagas serão distribuídas com
os seguintes critérios: transporte cedido pelo município, o coordenador de Atenção Básica
terá que participar e a garantia de cobertura da Atenção Básica na região. Os municípios
que irão participar serão Iguaba Grande, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio,
Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. Sra. Suely informa que precisa dos dados dos
participantes até 03 de maio. 11. Soro para Acidentes com Animais Peçonhentos
(COSEMS). Sra. Suely fala que sugeriu que esse assunto fosse abordado nos GTs de
Vigilância em Saúde, pois a situação que a região, bem como todo o Estado do Rio de
Janeiro tem passado é bastante grave. Há mortes por causa de acidentes com animais
peçonhentos, especialmente causados por cobras. Não há insumos para serem distribuídos
nos Polos. Ela fala ainda, que uma enfermeira e uma médica da região fizeram o curso de
capacitação referente ao protocolo de atendimento, e que esse primeiro atendimento é
fundamental, de modo que é de suma importância que esse aprendizado seja estendido aos
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demais que trabalham na área. Sra. Márcia fala que já foi agendada uma visita da ANVISA
no Instituto Vital Brazil. Sra. Suely fala que foi sugerido que o Instituto Vital Brazil
voltasse a ser o Polo. Sra. Márcia fala que seria interessante que as Secretarias colocassem
avisos referentes à possibilidade de pessoas que realizam trilhas e fazem passeios na mata
serem picadas por cobras. Sra. Adriana Moutinho informa que o INEA capacita pessoas
como condutores na mata, e ela acha importante que a Vigilância em Saúde deveria fazer
um encontro com o INEA para conversar sobre essa questão. Sra. Suely fala que é
importante que seja feita uma dinâmica de prevenção de acidentes 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. 14. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ.

Sra. Suely fala do SIOPS, e que alguns municípios ainda estão com

pendências, como Cabo Frio, Iguaba Grande e Saquarema. Sra. Suely fala da mudança da
Portaria dos Medicamentos Excepcionais e que está sendo revisto com a Assistência
Farmacêutica a situação dos medicamentos que estão na RIOFARMES, mas não têm
farmacêuticos para realizarem as análises e serem liberados. Sra. Suely fala que no
Seminário de Assistência Farmacêutica realizado em 16 de abril, foi decidido que o GT de
Assistência Farmacêutica deverá retornar em junho e houve a sinalização que o Consórcio
irá assumir o registro de preços e aquisição de medicamentos. 15. Outros informes. Sra.
Suely fala do Abril verde realizado pelo CEREST, que tratou do assunto saúde dos
trabalhadores, com eventos realizados em vários municípios. Ela parabeniza os Gestores da
Região, que realizaram um trabalho muito importante. Sra. Adriana Moutinho fala do prazo
para entregar a ela os documentos necessários para abrir processo para participar do
Congresso do CONASEMS e dos modelos de Ofício de indicação e Termo de
Compromisso. Ela informa que encaminhou também o modelo de prestação de contas. Sra.
Adriana ressalta que os que não entregarem ali durante a Reunião, poderão entregar através
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de e-mail. Sra. Suely fala que os participantes do evento serão membros que fazem parte da
Câmara Técnica. O Congresso será realizado na primeira semana de julho, e que as
inscrições serão realizadas até sexta-feira. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às doze horas e dezesseis minutos, dei por
encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 29 de abril
de 2019.
Márcia Regina da Silva Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da CIR/BL
Ana Paula Bragança Correa
Secretária de Saúde da SMS de Araruama
Fábio Henrique Passos Waknin
Secretário de Saúde de Armação dos Búzios

Leônidas Heringer Fernandes
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande
Vice Presidente do COSEMS/RJ
Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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