Assessoria de Regionalização

ATA da 9ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte seis dias do mês de setembro 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 Nona 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. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, Sr.
Antônio Carlos de Oliveira, Secretário de Saúde da SMS de Arraial do Cabo, Sra. Milena
Freixo, Suplente da SMS de Arraial do Cabo, 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, Sr. Aridelson dos Santos da Conceição, Subsecretário 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 dois Secretários de Saúde (municípios: Arraial do Cabo e São
Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a presença da Sra. Karin Netto de Castro,
Coordenadora da CREG/BL, Sra. Delcinéa Bastos Bernadino, Coordenadora do NDVS/BL,
Sra. Vivian Studart, Assessora do SAPS/SGAIS/SES-RJ, Sra. Camila Vidal, Supervisora da
Atenção Básica da SMS de Arraial do Cabo, Sra. Cláudia Motta, Assessora da SMS de
Armação dos Búzios e Sr. Antônio José dos Santos, SMS de Armação dos Búzios. Sra.
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 1 de 8

Assessoria de Regionalização

Natália dá boas vindas a todos os presentes e informa que estão fazendo parte da Plenária
alguns membros da Câmara Técnica para assistirem a apresentação que será feita do
PREFAPS, pela Sra. Vivian. Sra. Márcia Mesquita inicia a Plenária e passa ao primeiro
item da pauta. I. Apresentação: 1. PREFAPS e a qualificação da Atenção Primária à
Saúde (SAPS/SES). Sra. Vivian inicia sua apresentação falando que nos últimos quatro
anos houve uma ausência do Estado no co-financiamento da Atenção Primária. Ela fala que
o PREFAPS se trata de um Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à
Saúde. Ela fala que a ideia é de apoiar os municípios, na qualificação e na expansão da
Atenção Primária. Ela fala que se trata de equipes de Saúde da Família e de Atenção Bucal
na Saúde da Família. O primeiro componente é a de sustentabilidade, onde os recursos são
passados para as equipes que já estão implantadas. Há quatro faixas de co-financiamento,
dentre elas densidade demográfica e populacional, cada uma com seu valor e por
municípios. Sra. Vivian mostra os valores de cada faixa. Ela fala do segundo componente
do Programa que se trata de estímulo à expansão da cobertura. Ela fala que aqui na BL essa
cobertura é insuficiente. Sra. Vivian fala que nesse componente é liberada uma parcela
única, para formação de equipes. Para Saúde da Família está sendo liberados 20 mil Reais
por equipe e para Saúde Bucal 10 mil Reais por equipe. Ela fala que a partir da implantação
e atuação das equipes nos municípios, o recurso será repassado automaticamente pelo
Estado, independente da Portaria do Ministério da Saúde habilitando essas equipes ter sido
publicada ou não. Sra. Vivian fala do novo trâmite para implantação de novas equipes, que
é necessário envio de Ofício diretamente ao Ministério da Saúde solicitando recurso, no
qual irá constar cópia do Projeto de formação das equipes encaminhado à SES. Sra. Suely
enfatiza a importância desse Projeto porque vai dar dinâmica à informatização. Sra.
Francislene fala que o recurso deverá ser direcionado em sua maior parte na informatização
até mesmo para poder alcançar os 11 indicadores estipulados pelo Ministério da Saúde. Sra.
Vivian fala que existe um Guia que ensina como informar no e-SUS, e outros Guias
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publicados que dão orientação quanto à inserção de dados nos demais Sistemas. Sra. Vivian
fala do terceiro componente de Atenção Primária, os municípios podem dobrar oque
receberam caso atinjam os indicadores. Ela explica que há uma liberação de recurso a cada
quatro meses, de acordo com o desempenho do município em relação aos indicadores. De 0
a 4 indicadores atingidos, não recebe, 5 a 7 indicadores atingidos recebe 50% do valor, e a
partir de 8 recebe 100% do recurso mais o da sustentabilidade. Sr. Osvaldo fala que os
municípios estão com muitas dificuldades e apenas o município de Casimiro de Abreu
atingiu 5 indicadores. Sra. Vivian fala que foram flexibilizados alguns indicadores tendo em
vista a dificuldade de alcance das metas dos municípios. Sra. Vivian apresenta todos os
indicadores e fala que para o primeiro quadrimestre a Baixada Litorânea está muito abaixo
da meta. Ela ressalta que nas unidades de saúde não estão realizando o registro do
atendimento individual, somente registro dos procedimentos. Sra. Vivian fala que os
municípios que estiverem utilizando o PEC receberão um estímulo financeiro a mais. Ela
observa que em relação ao indicador que trata do acesso das gestantes ao pré-natal teve um
resultado muito ruim. Sra. Vivian fala que na região da BL a cobertura vacinal vem caindo
a cada ano, e ela ressalta que a tendência, se os resultados não melhorarem, é a região ficar
abaixo da meta. Outra questão para a região é a sífilis congênita, principalmente em Cabo
Frio. Outro panorama ruim para a BL é a questão da tuberculose, que também não está
alcançando a meta desse indicador. Sra. Vivian fala que tem feito Grupos de Trabalho em
atenção primária, convidando sempre os Coordenadores de saúde bucal. Ela fala do Fórum
Estadual que será realizado no dia 02/10 na UERJ, que falará sobre a Sífilis Congênita e
nos dias 30 e 31/10 terá um debate sobre co-financiamento, em local a ser definido e em
breve comunicado a todos. Sra. Natália fala da importância da presença dos municípios no
GT de Atenção Básica. Sra. Natália fala que a Sra. Vivian está todo mês nas reuniões dos
GTAB e fica à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas. II. Pactuação: 1. Aprovação
da Ata da 8ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra. Márcia pergunta se há alguma
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consideração a ser feita. Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2.
Indicações para o Curso de Gestão de Projetos de Educação Permanente em Saúde
(SES) Sra. Márcia fala que foram indicados 5 técnicos dos municípios conforme descrito:
Tatiana de Souza Menezes Rodrigues – SMS Araruama; Aline Ramos Teixeira – SMS
Iguaba Grande; Geandra Quirina da Silva – SMS Cabo Frio; Vera Lúcia Ferreira da Silva
Souza – SMS Saquarema; Ana Paula Duarte – SMS Saquarema. 3. Proposta de Inclusão
CER Tipo II – São Pedro da Aldeia no PAR RCPD (SMS São Pedro da Aldeia). Sr.
Miguel faz uma apresentação sobre o Centro de Reabilitação Especializado física e
intelectual de São Pedro da Aldeia. Ele mostra o local onde será realizado, no Morro dos
Milagres. Sr. Miguel explica os tipos e subtipos de deficiência, classificando-as. Sr. Miguel
fala que a proposta se trata de reforma e ampliação do CER Tipo II. 200 usuários por mês
de atendimentos de reabilitação física e mais 200 atendimentos para reabilitação intelectual
a cada mês. Ele apresenta a Planta arquitetônica do CER, perfazendo um total de 1000
metros quadrados. 4. Eleição de dois representantes farmacêuticos para compor a
Comissão Estadual de Assistência Farmacêutica (SAFIE/SES). Sra. Natália fala que foi
um pedido da Superintendente de Assistência Farmacêutica do Estado que indicasse 2
representantes e que durante a última Câmara Técnica realizada foi sugerida a indicação da
Sra. Adriana de Rio das Ostras e Sra. Kesia de Arraial do Cabo. 5. Matriz do Plano
Estadual de Educação Permanente da Baixada Litorânea – ano 2020 (CIES/BL). Sra.
Natália fala que a matriz do Plano já havia sido preenchida, porém existem alguns projetos
que estão em andamento, tais como o Fórum de Atenção Básica, o Projeto 10 Passos e o
Projeto Cenários de Educação Permanente, previstos para serem realizados, provavelmente
no município de Rio das Ostras. Sra. Natália ressalta que o município precisa rever o local
onde serão realizados. 6. Planilha Regional da Linha de Cuidado do Diabetes Mellitus
(AR/SES) Sra. Natália fala que ficou faltando entregar a planilha preenchida, o município
de Armação dos Búzios. Os municípios de Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da
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Aldeia ficou faltando realizarem a validação dos profissionais encontrados no CNES, bem
como dar as informações referentes ao fornecimento de medicamentos e insumos referentes
à Diabetes Mellitus. A Sra. Claudia Motta fala que irá providenciar até amanhã. Sra. Natália
fala que vai passar o e-mail da CIR para ela. III. Informes: 1. Protocolo de Fluxo para
Cirurgia Ortopédica (Direção do Complexo Lagos) Sra. Natália fala que o fluxo já
existe, porém não poderá ser apresentado, pois Sr. Rafael não conseguiu comparecer à
presente Plenária. Sra. Karin explica como é feita a regulação dentro do HERC para
encaminhamento de cirurgia ortopédica. 2. Cenário Epidemiológico das Arboviroses
(SVS/SES). Sra. Delcinéa faz uma apresentação atualizada de dados utilizados pelo
SINAM até a 38ª semana epidemiológica, assim como atualização da estimativa do IBGE
para população. Ela fala que no município de Cabo Frio houve um decréscimo no número
de casos, enquanto que em Arraial do Cabo houve um aumento no número de casos tanto
de Dengue quanto de Chikungunya, neste ano. Sra. Delcinéa informa que recebeu pela
ADTTZ, na semana passada, o último Boletim referente às Arboviroses e que nele consta
que o município de Saquarema foi oque registrou o maior índice de casos prováveis da
epidemia de Dengue no ano de 2018. Sra. Delcinéa relata que para Arraial do Cabo, Cabo
Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras estão com uma incidência muito grande de
enfrentar uma epidemia de Dengue tipo 2. Ela fala que houve um boom de casos de
Chikungunya na Região da BL de 2018 a 2019. Ela fala que em relação à Zika houve uma
diminuição de casos. 3. Encontro Estadual sobre Vigilância da Raiva (SVS/SES) 4.
Capacitação Regional e Manejo Clínico da Dengue (SVS/SES). Será em outubro. 5.
Encontro: Alerta sobre a Situação da Dengue (SVS/SES). Não conseguiram realizar 6.
Encontro: Esquema para Profilaxia da Raiva Humana, Tétano e Acidentes de Raiva
Humana (SVS/SES). Sra. Delcinéa fala que não haverá devido à falta de espaço. Nesse
momento, Sr. Maxwel pergunta sobre a DANTE, e a Sra. Delcinéa responde que há 4
municípios que ainda não responderam, e ela fala que o GT Ampliado servirá para tirarem
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as dúvidas. 7. Movimentação de PPI em Rio das Ostras. Sra. Natália fala que recebeu
documentação e que seguirá o fluxo de CIB, sendo encaminhado para SAECA. Os
municípios de Cabo Frio e São Pedro da Aldeia tem um prazo para se manifestarem sobre
essa retirada do teto. 8. Situação da Proposta CIR para Perfil Hospital Gélio Alves
Faria (CIR). Sra. Francislene fala que esteve na reunião com a Sra. Karin e o Estado
solicitou que fosse feito um descritivo do que queriam que fosse feito no Hospital. Sra.
Francislene fala que tem que saber quantas salas será utilizado, e demais informações o
mais rápido possível para que o Estado possa iniciar as obras. Sra. Márcia sugere que a
Vigilância Sanitária do Estado participe, para que depois não haja nenhum erro posterior
nesse quesito. Sra. Francislene questiona se vai haver especialidades em consultórios
apenas ou não. O que ficou bem definido foi que serão realizados os exames de endoscopia
e colonoscopia, os demais não ficaram bem definidos. 9. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL). Sra. Karin fala que o Estado pagou o co-financiamento. A questão agora é o
serviço de Radioterapia, onde os pacientes em fila, que são muitos, estão sendo
direcionados para outros locais. 10. Dificuldades com leitos de CTI (CIR/BL) Sra.
Francislene fala que precisou ser desmarcada a reunião que haveria para resolver essa
questão com a Sra. Iandara, pois o município Polo, Cabo Frio não poderá comparecer na
reunião. Sra. Francislene fala que está aguardando uma segunda data para reagendar uma
nova reunião. 11. Outros Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala que o Estado vai
aumentar o co-financiamento de exames. Ela fala que vai encaminhar um e-mail aos
Gestores para que informem os dados referentes aos exames listados no referido e-mail. Ela
fala que durante a reunião realizada na Metropolitana II foi apresentado um trabalho da
equipe de saúde mental e foi dito que a partir do mês de novembro será pactuado o recurso
de repasse financeiro de municípios da Baixada Litorânea que retiraram pacientes da
Clinica EGO. Sra. Suely fala que apenas o município de Cabo Frio, que ainda possui 5
pacientes

internados na clínica, não irá receber os repasses totais, porém os demais
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 6 de 8

Assessoria de Regionalização

municípios receberão. Ela fala do co-financiamento da APAS. Sra. Suely informa que
encaminhou aos Gestores e-mail com os indicativos necessários e que qualquer dúvida
pode ser tirada com a Sra. Rosemary. Sra. Suely fala que o Estado está financiando uma
vaga de Residência Médica para Saúde da Família nos municípios de Araruama, Cabo Frio,
Iguaba Grande e Rio das Ostras. Ela fala sobre o Cartão Nacional de Saúde que é
obrigatório para inserção do paciente no Sistema SER. Sra. Suely fala do DIGISUS, que
entrará no lugar do SARGSUS, que está em vias de acabar. Ela ressalta que os municípios
precisam acertar seus dados e inserir seus instrumentos até o mês de dezembro. Informa
ainda que só valida à ação a senha do Gestor. Ela pede que dúvidas sobre esse assunto
sejam tiradas com a Sra. Rafaela na Assessoria de Planejamento. Sra. Suely informa que já
podem fazer a diálise em pacientes crônicos. Sra. Suely fala que o medicamento
TRAMADOL está disponível no CGA, para uso em casos de Chikungunya, porém os
municípios precisam ir até lá para retirar. Sra. Suely fala que toda região da Baixada
Litorânea está com o SIOPS atrasado. Ela lembra que o não preenchimento desse Sistema
com a atualização dos dados torna o Prefeito do município inelegível. Ela fala do Relatório
Quadrimestral de Planejamento que deve ser entregue até 30/09/2019. Ela ressalta que
precisa ter uma justificativa técnica, evitando assim que vá para o Ministério Público. 12.
Outros informes. Sra. Delcinéa fala que a Campanha contra o Sarampo será realizada em 2
etapas esse ano. Sra. Natália fala que haverá no dia 07/10 uma nova Assembleia do
Consórcio com os Prefeitos às 09h30minh para assinatura do Protocolo de Intenção. Nada
mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, às
doze horas e onze minutos, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente Ata.
São Pedro da Aldeia, 26 de setembro de 2019.

Márcia Regina Mesquita da Silva
Representante Nível Central da SES/CIR
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Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL
Antônio Carlos de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo
Francislene Dos Santos Casemiro
Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia
Vice Regional do COSEMS/RJ
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