Assessoria de Regionalização

ATA da 6ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte oito dias do mês de junho 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 Sexta 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. Karen Cristiane Félix, Suplente Representante Nível Central da SES, Sra. Simone
Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, Sra. Simone Gomes Portugal, Agente
Administrativa da SE-CIR/BL, Sr. Anderson Pereira Ferreira, Agente Administrativo da SE-CIR/BL
e Sra. Adriana Duarte, técnica da Assessoria de Planejamento; das Secretarias Municipais de
Saúde (SMS): Sra. Márcia Santos, Suplente da SMS de Armação dos Búzios, Sr. Antônio Carlos de
Oliveira, Secretário de Saúde da SMS de Arraial do Cabo, Sra. Angélica Maurício Leitão, Suplente
da SMS de Cabo Frio, 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, Sra.
Fernanda xxxxxx, Secretária de Saúde da SMS 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 seis
Secretarias Municipais de Saúde, sendo três Secretários de Saúde (municípios Arraial do
Cabo, São Pedro da Aldeia e Saquarema). A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto
de Castro, Coordenadora da CREG/BL, Sra. Renata Rubim, do NDVS/BL, Sra. Bianca Frederico,
Coordenadora do GC Rede Cegonha da Baixada Litorânea, Sr. Luis, Ministério da Saúde. Sra.
Simone Machado dá boas vindas a todos sendo iniciada uma breve apresentação de todos os
presentes. Sra. Simone Machado dá início observando que a Plenária está vazia e considera que há
muito tempo não tem sido assim. Sra. Suely ressalta que caso o Secretário de Saúde não possa
comparecer, que ele encaminhe o seu suplente. Em seguida, Sra. Simone passa ao primeiro item da
pauta. I. Pactuação. 1. Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra.
Simone Machado pergunta se há alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo
considerada pactuada. 2. Parecer de Mérito PAR GC Rede Cegonha. Sra. Simone Machado fala
que este não estava incluído na pauta, porém precisa ser pactuado nesta Plenária. Sra. Bianca fala
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que o Parecer ainda não está finalizado, devendo ser pactuado ad referendum. Sra. Simone
Machado fala da ausência dos técnicos dos municípios no Grupo Condutor da Rede Cegonha. Sra.
Simone faz uma breve apresentação com os números das reuniões realizadas e o comparecimento
dos técnicos nas mesmas. Onde foi apontado o baixo índice de comparecimento dos técnicos,
exceto os municípios de Araruama, Armação dos Búzios e Rio das Ostras. Sra. Simone Machado
fala que representantes de maternidade durante as reuniões da GCRC, somente o Sr. Oswaldo
Coelho, representante de maternidade de São Pedro da Aldeia, compareceu a duas reuniões,
enquanto os demais representantes não compareceram a nenhuma reunião. Sra. Suely fala que é
muito importante o comparecimento dos técnicos durante as reuniões do GCRC, para que sejam
aprontados os Planos Regionais de Saúde. Ela frisa que os recursos financeiros oriundos do
Ministério da Saúde somente serão liberados a partir da aprovação dos Planos Regionais. Sra. Suely
fala que se os municípios não tiverem seus dados atualizados não poderão participar da Rede
Cegonha. Sra. Simone Machado pede aos Gestores que solicitem aos técnicos de seus municípios
que compareçam na reunião do GCRC, que será realizada na próxima segunda-feira, para finalizar o
Parecer de Mérito, para que possa ser encaminhado para CIB. Sr. Oswaldo fala que o município de
Rio das Ostras não tem intenção de fazer a Casa de Parto. Sra. Suely pede a ele que traga essa
informação através de Ofício. Por que ela fala que na Gestão anterior teria sido sinalizado que seria
implantado em Rio das Ostras a Casa de Parto. Sra. Suely fala do prazo para entregar por escrito
todas as questões, porque a data limite para entrega será segunda-feira para poder ser pactuado na
CIB. Sra. Suely fala da importância dessa pactuação, para a liberação do recurso do Ministério da
Saúde, de 300.000,00 (Trezentos mil Reais), o mínimo para ambiência de todos os municípios da
Baixada Litorânea. Sra. Bianca fala que o Ministério da Saúde fez uma lista de exigências para que
fossem cumpridas, caso contrário as maternidades serão fechadas. Sra. Suely e Sra. Fernanda falam
sobre a maternidade de Saquarema funcionar dentro do HELagos, trabalhando com baixo risco dos
municípios de Araruama e Saquarema, apesar de ser uma maternidade de referência de alto risco.
Sra. Suely fala que isso gera um grande problema porque vem atendendo apenas 20% de alto risco.
Sra. Suely fala que a Sra. Fernanda precisa rever essa situação com o Estado. Sra. Bianca fala que o
Plano foi construído foi construído no ano de 2014, ficando no Ministério da Saúde até 2016 e
retornou com diversas exigências. Os municípios de Araruama, Cabo Frio, Rio das Ostras e
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Saquarema poderiam ser a referência para o Centro de Parto Normal, porém o município de
Araruama não possui Maternidade, o município de Saquarema tem sua maternidade dentro do
HELagos. O município de Cabo Frio na nova Gestão informou que não tem mais intenção de ter
casa de Parto. O Parecer de Mérito segue então ao Ministério da Saúde e retorna com parecer
favorável para que a Casa de Parto seja instalada em Rio das Ostras. Sendo feita até a inclusão no
SAIPS dessa proposta. Sra. Bianca fala que foi uma surpresa saber que agora o município de Rio
das Ostras não tem mais intenção de instalar a Casa de Parto no município. Sra. Bianca fala que
precisa dessa informação oficializada para poder passar para o Ministério da Saúde. Sra. Bianca fala
da confecção de um protocolo de sífilis congênita que está sendo elaborado na região da Baixada
Litorânea, que está sendo disponibilizado aos municípios. Sra. Bianca fala das taxas de óbitos
infantis na região, que estão muito altas. Ela fala que os municípios precisam investigar essas
mortes. Em mortes maternas, o Ministério da Saúde questiona agora por faixa etária, dessa forma
Sra. Bianca fala que criou uma Planilha e encaminhou aos municípios para que preenchessem,
porém apenas Araruama respondeu até o momento. Sra. Bianca fala que o aceitável é 1(um) óbito a
cada 10.000 (dez mil) partos, e na região da BL o a incidência de óbitos é assustadora. Sra. Bianca
fala que quando se investiga essas mortes, se constata que eram problemas todos tratáveis, como
pressão alta, infeccão urinária, ausência de pré-natal, etc. Sra. Bianca fala que o Ministério da Saúde
apontou principalmente três municípios, a saber: Araruama, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. Sra.
Bianca fala da dificuldade de investigação dos óbitos maternos nos municípios, porém eles
precisam informar porque não estão investigando esses casos. Sra. Bianca fala que o Ministério da
Saúde questiona o que tem sido feito para reduzir o percentual de cesáreas. Sra. Bianca fala que o
Sistema SISPRENATAL, não tem nenhum dado lançado. Sra. Bianca fala do Calendário vacinal de
crianças que também está muito abaixo da média. Ela fala que tem que atingir o indicador de 95%.
Sra. Suely fala que esse indicador está incluído na Atenção Básica como requisito para liberação de
recursos. Sra. Suely fala que os municípios devem investir em tecnologia de informação, e nas
pessoas que lançam essas informações, sendo treinadas. Sra. Bianca fala que foi indeferido pelo
Ministério da Saúde, para todos os municípios, o recurso de ambiência, exceto para o município de
Cabo Frio. Sra. Bianca questiona esse indeferimento, tendo em vista que os municípios de
Araruama, Rio das Ostras, Saquarema e São Pedro da Aldeia realizaram mais de 1000 partos cada
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um em 2016. Sra. Bianca sinaliza que não foi feito uma série histórica, o que prejudicou a região.
Sra. Bianca fala dos planejamentos de educação sexual nos municípios, laqueadura e implantação
de DIU. Sra. Bianca fala que não há recurso para transporte de gestantes para os locais de realização
de pré-natal. Sra. Bianca fala que o que está faltando responder ao Ministério da Saúde é a questão
das maternidades. Ela pede que seja informada até segunda-feira, para que o Parecer possa seguir
para a CIB e ser encaminhado para o Ministério da Saúde. Sra. Suely observa que o Plano está
sendo feito pela Sra. Bianca praticamente sozinha, e solicita apoio e colaboração dos municípios.
2.Curso de Metodologias Aplicadas à Educação Permanente em Saúde (SES). Sra. Simone
Machado fala que se trata da indicação durante a Câmara Técnica, pela CIES, de 4 técnicos para
participar desse curso que vai de julho a setembro. Os indicados são a Érica, de Iguaba Grande,
Camila de Arraial do Cabo, Vera de Saquarema e a Geandra de Cabo Frio. 3.Proposta Perfil
Hospital Estadual Gélio Alves Faria (AR). Sra. Simone Machado fala que o Hospital fica
localizado em Casimiro de Abreu. A proposta foi solicitada pela Assessora de Regionalização, de
forma que o perfil do hospital possa atender da melhor forma a região da Baixada Litorânea,
considerando o que a unidade já possui atualmente, inclusive de infraestrutura física. Pela CT foi
revisado a proposta já elaborada em 2015. Seria uma Unidade de perfil diagnóstico e terapêutico e
ambulatório especializado. Em 2016 o Secretário Estadual de Saúde, à época, informou que o
HEGAF seria incluído no Complexo HERC/HELagos, com perfil de ortopedia do HERC. A
Assessoria de Regionalização pediu uma nova análise não tanto ambiciosa, que pudesse também
incluir outras especialidades. Dessa forma, foi aprovada pela Câmara Técnica a nova proposta onde
foi retirado ambulatório de neurologia e incluídas as especialidades de oftalmologia e angiologia
ambulatorial e serviço de Laboratório de Análises Clínicas. Sra. Suely fala que há uma proposta de
um novo prestador de Serviço de Oftalmologia na região, porém ela acha razoável manter até ser
verificado qual vai sair antes. Dessa forma foi pactuada então a nova proposta. II. Informes: 1.
Cenário Epidemiológico das Arboviroses e Febre Amarela (SVS/SES). Sra. Renata faz uma
apresentação com os dados da Dengue na região da Baixada Litorânea frente ao Estado de uma
forma geral. Ela fala que o número de casos aumentou na mesma proporção do volume de chuvas.
Dados atualizados até 25/06. Sra. Renata fala do cenário dos casos confirmados laboratorialmente.
Sra. Renata fala que o vírus mais letal da Dengue foi identificado em Cabo Frio. Sra. Renata mostra
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que os casos aumentaram significativamente do ano 2018 para o ano 2019 na região da Baixada
Litorânea. Em relação à Chikungunya o número de casos também teve aumento, e com óbito. A
Zika teve decréscimo no número de casos. Ela destaca que em São Pedro da Aldeia não houve
nenhum caso registrado. 2. Campanha Influenza (SVS/SES). Sra. Renata fala dos dados da
vacinação. As gestantes, puérperas, indígenas, idosos e professores, foram as categorias que
alcançaram a meta, na região da Baixada Litorânea. Sra. Suely fala que os municípios precisam
rever sua Atenção Básica, porque não estão conseguindo vacinar as crianças. Sra. Renata fala que
pelo mapa apresentado, os municípios de Armação de Búzios e Rio das Ostras estão com a
cobertura vacinal em 90%. 3. Abastecimento irregular de soro antirrábico e IGAR (SVS/SES).
Sra. Renata fala que irá encaminhar para os presentes, a apresentação já realizada no GTVS. Ela
fala que o estoque de soro antirrábico está quase zerado. 4. Capacitação Regional de Tuberculose
(SVS/SES). Sra. Renata fala que se chegou a um acordo durante a Reunião da área técnica de
Tuberculose do Estado e NDVS de que fosse feita uma Capacitação para médicos e enfermeiros
referente ao novo protocolo anual da Tuberculose. Dias 13 e 14 de agosto ficou estipulada a data
para capacitação dos médicos, em local a ser definido. Para os enfermeiros já está sendo feito,
sendo preciso somente que entre em contato com a Sra. Ana Cristina. Sra. Renata fala que também
foi feito um acordo para que fosse realizado um treinamento no PPD, porém será preciso ver
primeiro os insumos necessários para realização dessa capacitação. Aárea técnica está agilizando
esse assunto. 5. Recursos Regionais (CIR/BL). Sra. Simone Machado fala do Recurso da CIR, que
é depositado no Fundo Municipal de São Pedro. O saldo anterior era de R$ 24.000,00, que já tem
um Plano de Aplicação para utilização. Ela fala do Recurso do NDVS, com saldo anterior de R$
45.000,00 e no momento R$ 17.000,00, devido ao uso para uso de pagamento de aluguel, e Sra.
Simone Machado observa que não deve ter entrado ainda o recurso anual de R$ 70.000,00. O outro
recurso é o do Planeja SUS, que está em Rio das Ostras e que ainda não recebeu o saldo atualizado.
Sra. Simone Machado fala que havia uma quantia de saldo de R$ 29.000,00, já com projeto de
custeio no 2º Seminário de Planejamento. Ela fala do recurso da CIES, que também está em Rio
das Ostras, e com esse recurso os técnicos irão viajar na próxima semana. Ela fala de um outro
recurso da CIES, que está em Iguaba Grande, no saldo atual de R$ 71.000,00, que teria que em
novembro era de R$91.000,00. O Secretário de Saúde de Iguaba Grande encaminhou ofício para a
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CIR informando que está averiguando esse déficit de R$ 20.000,00. Sra. Simone Machado fala do
saldo do CEREST no montante atual de R$ 331.000,00. 6. Reestruturação do Cofinanciamento
Estadual para Ampliação do Acesso à Atenção Ambulatorial em Média e Alta Complexidade
no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (SES).

Sra. Simone Machado fala que os

municípios de Armação de Búzios e Rio das Ostras devem procurar a SAECA, caso não tenham
interesse, pois não aderiram. Sra. Karin fala que recebeu um ofício solicitando que os municípios,
em 48 horas, fizessem um ofício para a Superintendência, informando o nome de um responsável,
que será um ponto focal entre prestadores e a Superintendência. Ela fala que nesse oficio que
recebeu também foi solicitado que cada SMS indicasse o número total de vagas para a PPI. Sra.
Karin fala que irá passar esse ofício nesse momento a Sra. Suely. 7. Tabnet Informação em Saúde
(SES). Sra. Suely fala que tem dados bastante atualizados, e que está muito interessante o trabalho.
8. Nota Técnica DigiSUS nº 5, com as orientações quanto à implantação do Módulo
Planejamento do DigiSUS (APL/SES). Sra. Simone Machado fala das pendências. Ela fala que
apesar de terem sido enviados por quase todos os municípios, faltou complementar com a indicação
do conselheiro. Sra. Suely fala que a data limite para entrega é 30/07/2019. Ela fala que até
dezembro todos os instrumentos serão incluídos nesse Sistema. 9. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL). Sra. Angélica fala da mudança de procedimentos de Radioterapia, que acabou por levar
no aumento dos custos, mas ela fala que já foi resolvido. Ela fala também que saiu uma decisão do
Desembargador de Justiça em relação ao Hospital São Miguel, que terão que retomar os serviços,
dentro da tabela SUS. Sra. Francislene fala que se o município de Cabo Frio tiver dificuldades em
conseguir falar com a Sra.Iandara, a mesma se prontificou a acompanhar a Sra. Angélica nesses
encontros. Sra. Suely fala que na próxima Câmara Técnica, no dia 18/07, seja feita uma reunião
com a comissão de oncologia. Ela informe que a CIB esse mês a data de reunião será dia 11/07. Sra.
Suely fala do Painel de Monitoramento da Oncologia, que é uma determinação do Ministério
Público, com informações de diagnóstico e tratamento no sistema de informação ambulatorial do
prestador. Os Gestores terão acesso a esse Painel. Os municípios terão que inserir os dados a partir
de técnicos treinados, que ganharão senhas para acesso ao Sistema. Sra. Suely fala que é importante
que se inicie o mais rápido possível. Sra. Karin fala que a Radioterapia está redirecionando os
pacientes para Campos dos Goytacazes, porque a Onkosol está com todas as vagas preenchidas.
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Não é problema de dinheiro, e sim uma questão estrutural física. 10.Dificuldades com leitos de
CTI (CIR/BL) Sra. Karin fala que se perdeu 10 leitos no Hospital São Miguel, e não há hoje,
nenhuma referência para cardiologia. Pacientes estão em fila. Ela fala da grande dificuldade em
leitos de retaguarda, o que acaba impactando nos leitos de CTI. 11. Outros informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely fala do Congresso, que está prestes a sair o Recurso para ida dos
Secretários Kafuru, Ibson e Francislene e dos Técnicos. 12. Outros informes. 1.Plano de Ação da
RUE. Solicitado pela CURGE, para que fosse convocada uma Reunião, tendo em vista que o Sr.
Lenine recebeu uma demanda de ação civil pública para conclusão do Plano da RUE. O Sr. Maxwel
já passou para o Sr. Lenine o que o Grupo tem feito e convocou uma reunião para o dia 15/07/2019.
Sra. Simone Machado pede aos Gestores, que enviem seus representantes para participar dessa
reunião de suma importância. Sra. Francislene fala que é necessário que se confeccione o Plano da
RUE mesmo sem terem todas as condições ideais. 2. Curso de Capacitação Biopsicossocial. Sra.
Simone Machado fala que na próxima semana será realizado um curso de Capacitação e Cuidado
Biopsicossocial, em São Pedro da Aldeia, e somente há 19 pessoas inscritas num total de 35 vagas
disponibilizadas. Ela informa que os municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo
Frio e São Pedro da Aldeia não mandaram inscrição. Nada mais a tratar, eu Sra. Simone Machado
de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, às doze horas e cinco minutos, dei por encerrados os
trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 28 de junho de 2019.
Karen Cristiane Félix
Suplente Representante Nível Central da SES/CIR
Simone Machado de Azevedo
Assistente da SE-CIR/BL
Márcia Santos
Suplente da SMS de Armação dos Búzios
Antônio Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo
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Oswaldo Coelho
Suplente da SMS de Rio das Ostras
Fernanda Campos Rodrigues
Secretária Municipal de Saúde de Saquarema

Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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