Assessoria de Regionalização

ATA da 8ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e
quarenta 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 Oitava 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 da Silva Goggin,
Suplente Representante Nível Central da SES, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da SE-CIR/BL, Sra. Simone Machado de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL,
Sra. Simone Gomes Portugal, Agente Administrativa da SE-CIR/BL e Sr. Anderson Pereira
Ferreira, Agente Administrativo da SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde
(SMS): 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. Ibson Carvalho Dames
Júnior, Secretário de Saúde da SMS de Casimiro de Abreu, Sr. Valdeci Pereira da Silva
Júnior, Secretário de Saúde da SMS de Iguaba Grande, 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 Campos Rodrigues, Subsecretária 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 sete
Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde (municípios
Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, 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. Fernanda Suzarte,
Coordenadora do Centro de Reabilitação Novo Portinho, Sérgio Ribamar, SMS Cabo Frio,
Sr. Carlos Fernando, Subsecretário de Saúde, Sra. Rosemary Calazans, Coordenadora do
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GC RAPS. Sra. Márcia Mesquita inicia a Plenária solicitando uma breve apresentação de
todos os presentes. Sra. Márcia passa ao primeiro item da pauta. I. Pactuação. 1.
Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra. Márcia pergunta se há
alguma consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2.
Proposta de Inclusão CER Tipo III - Cabo Frio no PAR RCPD (SMS Cabo Frio). Sra.
Fernanda Suzarte, inicia sua apresentação sobre o Centro Especializado de Reabilitação III
– Novo Portinho, voltado para reabilitações auditiva, física, intelectual e ainda a construção
de uma Oficina Ortopédica. Ela fala que há um diferencial que é a piscina, e a
neuropediatria. Sra. Fernanda Suzarte mostra dados do Censo IBGE do ano de 2010, e
observa que o município de Cabo Frio tem apenas 15 vagas para reabilitação auditiva. Ela
fala que colocando o CER III haverá uma economia no tempo de transporte de pacientes e
no uso do recurso. Sra. Fernanda Suzarte fala que serão 200 usuários por mês para
reabilitação física, 200 para intelectual e 150 para auditiva. Ela observa que hoje precisa ser
reestruturado o Ginásio, e fala que no terreno ao lado da sede do CER III, ele será
construído, além da sala ortopédica. Sra. Fernanda Suzarte fala que está entrando com o
Plano Piloto e implantando o Fluxo de Regulação. Sra. Fernanda Suzarte passa a palavra ao
Sr. Sérgio que fala que a Região da Baixada Litorânea tem que estar preparada para receber
problemas relacionados com a Dengue e a Chikungunya, devido aos vários casos de
microcefalia. Sra. Francislene questiona se vai ser revisto o Plano de RCPD, e se na
Portaria está definido se a Região comporta mais de um CER. Sra. Natália fala que a Sra.
Maria José solicitou que mande para ela qual tipo será o serviço, atualizado e
encaminhando o Projeto. Ela frisa que há especialidades diferentes. Sra. Natália fala que
mesmo a CIR aprovando, ainda vai depender de aprovação da CIB. 3. Criação do GT
Regulação da CIR BL (CT CIR/BL) Sra. Suely fala que as reuniões do GT de Regulação
serão realizadas de 2 em 2 meses, na sede da CIR. Ela fala que cada reunião será dividida
em uma parte teórica e uma parte prática com ações do dia a dia. Será um GT com objetivo
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de se discutir assuntos específicos sobre o tema e sobre o fortalecimento das regulações
municipais. 4. Prestação de Contas do 1° Quadrimestre de 2019 NDVS/BL (São Pedro
da Aldeia). Aprovada pelo NDVS e pela Câmara Técnica. II. Informes: 1. Cenário
Epidemiológico das Arboviroses e Febre Amarela (SVS/SES). Sra. Suely fala que os
dados do Estado não batem com os dados que os técnicos passam para o NDVS. Ela fala
que o Ministério da Saúde só trabalha com dados oficiais. 2. Mudança do Perfil de UPA
São Pedro da Aldeia. Sra. Francislene fala que a UPA São Pedro da Aldeia deixa de ser
pediátrica e passa a ser mista. 3. Remanejamento de Teto – Rio das Ostras (SMS Rio das
Ostras) Sra. Márcia fala que os leitos de Psiquiatria e de biópsia de mama terão seus tetos
retirados dos municípios de Tanguá e Itaboraí, respectivamente e remanejados para o
município de Rio das Ostras. 4. Remanejamento de Teto - Casimiro de Abreu (Casimiro
de Abreu) Sra. Márcia fala que se trata de remanejamento de teto dos procedimentos de
histeroscopia cirúrgica e diagnóstica para o município de Rio das Ostras. Sr. Ibson observa
que o melhor é a retirada desse teto tendo em vista que não são executados os serviços no
seu município. 5. Edital de Seleção de Experiências Exitosas em

Educação

Permanente em Saúde. Sra. Natália fala que o prazo para inscrições do trabalho vai de 05
até o dia 30 de agosto, e que serão realizadas as inscrições através do link:
www.saude.rj.gov.br/educacao-e-formacao-em-saude/acoes, o evento será realizado nos dia
23 e 24 de outubro, em local a ser definido. Sra. Natália fala que não há data ainda para
publicação da amostra. 6. Situações de pendência na entrega dos Relatórios Anuais de
Gestão Sra. Natália fala que já foi conversado com os Gestores e todos já receberam por email. Sra. Francislene pergunta como se regularizar, uma vez que não está conseguindo se
comunicar e o SARGSUS está bloqueado. Sra. Márcia fala que para fazer contato com a
Suzana ou Fátima de Assessoria de Planejamento. Sra. Suely fala para documentar e
encaminhar através de e-mail para que fique registrado que o município tentou se
comunicar e que não está conseguindo. 7. Emendas Parlamentares – SMS Cabo Frio
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Trata-se das propostas 12292.55600/1180-01, 36000.187602/2018-00, 36000.187598/201800,

36000.187617/2018-00,

referentes

à

atenção

especializada.

8.

Emendas

Parlamentares – SMS Casimiro de Abreu Trata-se de proposta 36000.252273201900,
referente ao Incremento do PAB. 9. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra.
Angélica fala que ainda não recebeu o co-financiamento, e que já está em 1 milhão. Sra.
Angélica fala que ainda não estourou o teto de 300 mil reais, porém ela vai ter que fechar a
porta do serviço para que não seja ultrapassado esse valor. Sra. Angélica fala que procurou
informações na SAECA referente ao co-financiamento e foi mostrado a ela que os
processos se encontram finalizados em fase de pagamento, mas que ainda não foram
executados. 10. Dificuldades com leitos de CTI (CIR/BL) Sra. Francislene fala que
durante a reunião realizada no dia 14 de agosto com o Secretário Estadual de Saúde, ele
propôs repactuar com o Hospital Estadual Lagos e entraria com um co-financiamento. Ela
fala também que o mesmo observou que assim que a Rede de Urgência e Emergência for
criada entrará mais recursos. Sra. Angélica fala que para quem desejar pegar recurso tem
até esse ano. Sr. Ibson fala que a CIR é um espaço para discutir esses tipos de problemas.
Sra. Natália fala que durante a reunião com o Secretário Estadual de Saúde ficou definida a
Diálise aguda e Trauma. Em relação aos leitos será necessário agendar uma reunião com a
Sra. Iandara, porque será necessário saber quanto vai ser gasto. Sra. Natália solicita a Sra.
Francislene que faça essa agenda com a Sra. Iandara. Sra. Angélica ressalta que tanto a Sra.
Iandara quanto a Sra. Tatiana sugeriram aumentar os leitos, porém precisam saber os
valores referentes a esse aumento. Sra. Natália informa que quanto ao Hospital de São João
da Barra ficou acordado que será seguido à mesma linha preestabelecida anteriormente. 11.
Cofinanciamento de Saúde Mental (CT da CIR/BL) Sra. Rosemary Calazans faz uma
apresentação sobre as resoluções aprovadas na ALERJ, com liberação de 12 milhões e 500
mil Reais pelo Estado. As prioridades foram apresentadas ao Secretário de Saúde Estadual,
e os critérios estabelecidos estão vinculados ao atendimento de todos os serviços de Saúde
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Mental. A 1ª Resolução é referente a 300 serviços, onde será repassado todo mês o recurso
de custeio, bastando que para isso acontecer os mesmos deverão estar funcionando com o
CNES. Sra. Suely pede para que os municípios atualizem seus CNES. A 2ª Resolução é de
incentivo e não de custeio. Para qualificar o RAPS de 1 para 2 e de 2 para 3. A 3ª Resolução
é a PAS/RAPS, que se trata de incentivo para novos serviços. Sra. Rosemary fala que esses
dispositivos são municipais. Ela fala da 4ª Resolução FIRHME/RAPS, que se trata de uma
resolução de custeio. Sra. Rosemary informa que todos os Gestores poderão incluir outro
serviço após 10 dias da publicação do co-financiamento. Ela fala que ainda esse semestre
sairá o recurso, e que esse recurso será também para o ano de 2020. Sra. Márcia após a
apresentação questiona a Sra. Rosemary se há algo sendo feito quanto aos casos crescentes
de suicídio em crianças e jovens, e a mesma responde que existe um Fórum onde está sendo
levantados esses dados e estão conversando sobre o assunto. Sra. Rosemary fala que em 25
de setembro será realizado um encontro, no município de São Pedro da Aldeia, com os
Secretários de Saúde, Educação e Assistência, onde será discutido o assunto. Ela acha de
suma importância que as escolas particulares e os Coordenadores de CRAS, a Atenção
Básica e os dispositivos de Saúde Mental dos municípios se envolvam na questão. 12.
Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely informa que os municípios de Iguaba
Grande, Araruama e Saquarema devem refazer o co-financiamento até o dia 30/08, e
levarem os Termos originais e CNPJ, além dos demais documentos pertinentes. Sra. Suely
fala do Treinamento sobre o Faturamento, serão 3 pessoas por município, no Laboratório da
UERJ. Sra. Suely fala que quanto à Câmara de Refrigeração, os municípios de Cabo Frio e
Saquarema foram contemplados. Em relação às Cirurgias Eletivas, será publicado em
novembro, por enquanto está suspensa. Sra. Suely fala que qualquer mudança de fluxo no
GT Regulação será colocado direto na Reunião do GT. Sobre a Atenção Básica, ela observa
que tem mandado muitos informativos através de e-mail para os Gestores. 13. Outros
informes. 1. Sra. Natália fala que em relação ao Consórcio ficou definido uma data para
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assinatura dos documentos e definição de CNPJ. Ela fala que o Protocolo de Intenção tem
que ser aprovado na Câmara. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às onze horas e cinquenta e cinco minutos, dei por
encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 26 de agosto
de 2019.

Márcia Regina Mesquita da Silva
Representante Nível Central da SES/CIR

Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL
Antônio Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo
Ibson Carvalho Dames Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu
Valdeci Pereira da Silva Júnior
Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande

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