Assessoria de Regionalização

ATA da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e cinquenta
minutos deu-se início no Hotel Atlântico Búzios Convention, situado na Estrada da Usina, 294,
Armação dos Búzios, RJ, a Décima 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 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 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. Yuri Paschoal, Secretário de Saúde de
Armação de Búzios, Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Secretário de Saúde da SMS de Arraial do
Cabo, Sr. Carlos Fernando Matos , Subsecretário de Saúde 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, 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 cinco Secretários de Saúde (municípios Armação de Búzios, Arraial do
Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a presença
da Sra. Karin Netto de Castro, Coordenadora da CREG/BL, Sra. Bianca Frederico, Sra. Rafaela
Almeida, Plenejamento SES, Sr. Carlos Vasconcellos, COSEMS, Sr. Angelo, Sra. Angélica
Maurício, Sra. Mônica Costa, Sra. Adriana Moutinho.Sra. Natália agradece ao Sr. Secretário de
Saúde de Armação de Búzios pelas instalações oferecidas para realizar a Plenária. Sra. Natália
agradece a presença do Prefeito de Armação de Búzios. E dá inicio à Reunião. I. Apresentação:
1.Devolutiva da Análise dos Planos Municipais de Saúde (MS, SES e COSEMS/RJ). Sr. Carlos
fala que se trata de uma pesquisa realizada em 2018, pelo COSEMS, feita pelo Laboratório de
pesquisa da UERJ. Essa pesquisa foi referente ao perfil do Secretário de Saúde, assim como da
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avaliação dos planos de saúde do Estado de 2018 a 2021. Ele explica que foi feita uma planilha
embasada nos Planos de saúde municipais. A partir daí foram feitas as consolidações de resultados e
hoje está sendo feita a devolutiva aos municípios dos resultados encontrados pelo COSEMS. Dos
92 municípios foram analisados 80 planos. Sendo que na Baixada Litorânea foram analisados os de
7 municípios. Sr. Carlos fala que a pesquisa foi feita em cima de diversas perguntas e foi feita por
Blocos. Foram 35 perguntas relacionadas ao SUS. Ele fala que o plano serve para dar suporte
jurídico e financeiro à própria Gestão. Sr. Carlos mostra o gráfico dos planos da BL. Ele faz uma
avaliação de cada item, considerando cada um, e pondera que houve pouca citação da participação
dos trabalhadores nos planos de saúde e uma forte participação dos Conselhos. Ele fala que não
houve nenhuma citação das conferência das Diretrizes Nacional ou Estadual nem temáticas. Ele fala
que não houve nenhuma citação referente à Ciência e Tecnologia. Sr. Carlos ressalta que houve
pouca citação do Plano Estadual de Saúde, e também não houve citação sobre a saúde de população
negra, quilombolas e indígenas. Ele fala que a saúde do homem foi pouco citada. Sra. Natália
agradece a presença do Sr. Carlos e fala que a região da BL tem um Plano Regional agregado ao
Plano de saúde municipal, e ela fala que foi muito importante para aprimorar esse plano regional.
Sr. Ibson sugere ao Sr. Carlos que seja mostrado aos municípios aquilo que cada um não conseguiu
alcançar. Em seguida, inicia a apresentação da Sra. Rafaela Almeida, que trouxe uma planilha
montada a partir dos problemas regionais, que foram 16 problemas. Ela fala que ainda há tempo
para o município informatizar e buscar uma linha de financiamento com o Ministério da Saúde. Ela
fala da implantação de Consórcio que a estruruturação do consórcio está vinculada a algumas
medidas administrativas. Ela fala da implantação do prontuário eletrônico do cidadão. Ela fala da
necesssidade do fortalecimento da Vigilãncia em Saúde.II. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 9ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra. Márcia pergunta se há alguma consideração a ser feita.
Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2. Atualização do PAR da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência – RCPD (GCRCPD/BL). Sra. Bianca fala da adequação do
Plano RCPD. Sra. Bianca fala do dispositivo Florescer que não está habilitado pelo Ministério da
Saúde, porém já teve o parecer de mérito favorável. Ela fala que foram feitas algumas adequações.
Sra. Bianca fala que no município de São Pedro da Aldeia ficou pendente o encaminhamento da
Planta Arquitetônica desse dispositivo. Ela fala que nesse momento que o município de Cabo Frio
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demonstrou bastante interesse em fazer o CER Tipo III, que também abrangerá a deficiência
auditiva. Sra. Bianca ressalta que na região da Baixada Litorânea há um número grande de
deficientes auditivos. Ela fala das crianças com microcefalia que irão precisar de amparo. Sra.
Bianca fala que o Plano RCPD está atualizado até o ano de 2018, e que já foi aprovado na Câmara
Técnica. Sra. Natália fala que o Plano está disponibilizado para consulta. 3. Projeto de ampliação
do perfil assistencial do Hospital Dr. Rodolpho Perisse (Armação dos Búzios). Sra. Natália
agradece ao Sr. Secretário de Saúde de Búzios por ter sido sensível a essa necessidade da Região e
por ter sido o primeiro município que traz a proposta de ampliação do Hospital municipal. Sra.
Natália fala que quanto antes os municípios apresentarem suas propostas, melhor para conseguir os
recursos necessários. Sra. Angélica fala que o Sr. Secretário de Saúde Estadual durante a última
reunião, expos que os recursos estaduais estão disponíveis aos municípios que apresentarem
projetos de ampliação poderão pleitear esses recursos, e que o Estado vai fazer esse investimento.
Sra. Angélica fala que ela e Sra. Mônica fizeram esse projeto para o município de Armação de
Búzios, e ela ressalta que o Dr. Angelo tem ajudado bastante com a parte de arquitetura. Sra.
Angélica fala que o Hospital tem uma Planta inicial, mas foram feitas algumas modificações. Ela
fala que o Projeto foi apresentado na Câmara Técnica. Esse projeto visa ampliar a capacidade e a
qualidade do hospital, potencializando sua vocação regional. O objetovo é selecionar algumas
cirurgias eletivas para investir, tais como vias aéreas, cabeça e pescoço, cirurgia vasculares,
abdominais, artroscopia. Dr. Yuri fala que é uma dificuldade na totalidade do Estado, não só da
Região da BL. Sra. Angélica frisa que todo o investimento será estadual, e com isso será dado
suporte não somente à Búzios, mas também a todos os municípios da BL. Sra. Angélica fala que
apenas os serviços de Histerectomia, laqueadura, planejamento familiar e mama serão
disponibilizados apenas ao município de Búzios. Sra. Angélica fala que o hospital já possui o
videolaparoscópio, e que o o hospital disponibiliza 53 leitos, e que são leitos não especificados,
generalizados e de cirurgia geral. Ela fala que haverá uma expansão nesse número de leitos até o
número de 120 leitos. Ela fala que o objetivo do Dr. Yuri é chegar a 10 leitos de UTI. Devido a isso,
Sra. Angélica fala que o estudo agora está focado na arquitetura para que seja tudo feito
regularmente. Ela fala que tem que desenhar o perfil, e principalmente a questão dos leitos de
retaguarda. O projeto terá o prazo de entrega até dezembro. Os municípios da baixada estão sendo
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contemplados com recursos até de 15 milhões. Sra. Angélica fala que os objetivos são: reformar a
estrutura hospitalar existente, colaborar com o funcionamento dos dispositivos que atuam em média
complexidade, consolidar a unidade como referência de saúide da região, e vocacionamento
definido pelos Gestores. Foi aprovado na Câmara Técnica, apresentado no Conselho de Búzios e
pactuado agora na CIR, e será apresentado no Estado. Dr. Henrique fala dos slides que serão
apresentados e Sra. Mônica fala do que foi dito na Câmara Técnica. Demanda referida no cardápio
das cirurgias eletivas. Sra. Suely fala que os municípios tem que ver a logística porque não
conseguiram realizar as cirurgias eletivas em outro momento, para obtenção de recursos. Dr.
Henrique fala que é algo muito importante para a área de saúde e da Região. Ele parabeniza o Sr.
Yuri e fala que está muito satisfeito em saber que a população poderá ser mais bem atendida na sua
totalidade e de modo mais humanizado. III. Informes: 1. Cofinanciamento Estadual da TRS
(SES). 2.Remanejamento de Teto da Cardiologia da Baixada Litorânea. Sra. Natália fala que
se trata de informe o remanejamento realizado pela SAECA, tendo em vista o fechamento da
Clínica Santa Helena. 3.Proposta do MS de mudança na modalidade de transferência de
recursos para atenção primária (CT CIR/BL). Sra. Suely fala do estudo do impacto financeiro.
Ela fala da mudança referente ao repasse financeiro pelo Ministério da Saúde. Ela fala que o
Ministério da Saúde tem utilizado a mesma metodologia que é usada na atenção básica do Reino
Unido, Inglaterra, que foca no trabalho multiprofissional de saúde. Sra. Suely fala que tem
encaminhado uma série de documentos para os Gestores, para que eles possam sentar com seus
coordenadores e com seus Prefeitos, para que discutam sobre o impacto financeiro que discutam
sobre o impacto financeiro que vai ocorrer com essas propostas. Ela fala do privilégio de estar
presente na Plenária o Sr. Carlos Vasconcellos. Ele explica que agora o foco não está mais na saúde
da família em si, e sim no cidadão. Ele fala que o maior impacto vai ser notado quando for feita a
mudança da assistência em base do número aproximado de habitantes do município, para o número
de cidadãos cadastrados no SUS. Não vai haver mudança em alguns meses, até que os municípios
se adequem. Ele fala que não haverá mudança e, alguns meses até que os municípios se adequem. A
lógica atual da saúde é territorial, porém agora esse fator não vai ser mais feito dessa forma. O
pagamento passa a ser por desempenho em relação às linhas de cuidado a serem definidas pelo
Ministério da Saúde. O financiamento passa a ser vinculado a um determinado indicador, o que
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poderá afetar no sentido de prestar atendimento privilegiado num setor em detrimento de outro. No
que se refere às equipes multidisciplinares, há uma preocupação, porque não será mais necessário
termos um agente comunitário de saúde, um NASF, observa Sr. Carlos. Sr. Carlos pede aos Gestores
que faça, uma discussão intensa com seus técnicos sobre essa mudança, assim como com seus
Prefeitos. Sra. Adriana Moutinho fala que além disso serão usados indicadores nunca vistos antes e
graduais complexos e nunca utilizados4. Situação da Oncologia Regional (CIR/BL). Sra. Karin
fala sobre os procedimentos de arteriografia que estão sendo encaminhados para a região Norte. 5.
Cenário epidemiológico das Arboviroses e outros informes SVS/SES (NDVS/BL). Sra. Natália
fala que os casos de arboviroses estão aumentando na região da BL e solicita que Técnicos e
Gestores fiquem atentos, e aumentem seus esforços nas portas de entrada. Ela fala da capacitação
dos municípios e também da questão da vacinação antirrábica que continua inativa devido ao
desabastecimento. 11. Outros Informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely fala sobre o SVO e sobre
o Seminário de Regulação. Sra. Natália informa que não foram definidas ainda quantas vagas foram
designadas a cada município. Nesse momento o Sr. Secretário de Armação de Búzios fala da perda
de recursos que pode ocorrer devido as metas dos indicadores não estarem sendo atingidas. Ele pede
que a região como um todo se una para que possa se tornar uma região mais fortalecida. Sr. Yuri
fala que a região da Baixada Litorânea tem um diferencial a mais que as outras regiões, por ser
aquela que recebe um fluxo enorme de turistas do Brasil e do mundo todo. Ele fala que esse fator
podia ser aproveitado para ser levado ao Sr. Secretário Estadual como um ponto para que se
conseguisse recursos, tendo em vista que a população da região em épocas de férias e festivas chega
a dobrar o número de habitantes. Sendo assim, o Sr. Yuri sugere à Sra. Francislene que seja feita
uma solicitação de reunião com o Sr. Secretário de Saúde Estadual para se debater melhor esse
assunto. Nesse momento Sr. Ibson fala que a região deve estar unida para que possam colaborar uns
com os outros. Sr. Yuri fala que para uma região se tornar mais forte deve haver a união de todos os
Secretários de Saúde, sem que haja nenhum conceito de vaidade entre eles em prol da região da
Baixada Litorânea e da população. Nada mais a tratar, eu Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente
Ata. Armação de Búzios, 24 de outubro de 2019.
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