Assessoria de Regionalização

ATA da 12ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas deu-se início na
sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 300, sala 207, Centro, São Pedro da Aldeia, RJ, a
Décima Segunda 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 SECIR/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, Sr. Carlos Ernesto Dornellas, Secretário 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 sete Secretarias
Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários de Saúde (municípios Arraial do Cabo, Cabo Frio,
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. Delcinéia Bastos Bernardino,
Coordenadora do NDVS/BL, Sra. Márcia Costa, Coordenadora de Controle e Avaliação, Sra. Ana
Paula Duarte, Coordenadora de Vigilância em Saúde, Sr. Waldyr e Sr. Pedro Rogério,
CEREST/BL.Sra. Natália

agradece a presença de todos e fala que se trata de uma Plenária

ampliada com a Câmara Técnica e dá inicio à Reunião. I. Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 11ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2019. Sra. Natália pergunta se há alguma consideração a ser feita.
Não houve considerações, sendo considerada pactuada. 2. Plano de Ação da RAPS da CIR/BL.
Sra. Natália fala que foi acordado com a Sra. Rosemary em desenvolver um Plano de Ação, não por
determinação do Ministério da Sáude, mas sim por decisão da região mesmo, tendo em vista sentir a
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necessidade de se ter um Plano de Ação, assim como nas outras áreas técnicas. Sra. Natália fala que
é importante para servir como instrumento de trabalho. Sra. Rosemary fala dos dispositivos do
Plano de Ação, fala sobre o co-financiamento e o Formulário que precisa ser encaminhado ao
Estado, informa que esse recurso entra em cota única, para todos os municípios, porém cada
município tem um valor diferente do outro. Sra. Rosemary fala que o Governador do Estado do Rio
de Janeiro e o Sr. Secretário de Saúde Estadual se comprometeram a manter esse recurso a cada dois
meses, por quatro anos. Ela fala que o critério para utilização é que este recurso seja usado apenas
nas questões da RAPS, e ficarão em uma conta bancária exclusiva e separada. Ela fala que é muito
importante que os Secretários Muncipais de Saúde respondam o questionário encaminhado essa
semana pelo Ministério da Saúde. Sra. Natália fala que será encaminhado junto com as
apresentações da Plenária. Sra. Rosemary fala do Congresso de CAPS, e que a região da Baixada
Litorânea foi super reconhecida pelo Estado. Sra. Rosemary fala da possibilidade de cada município
em cada mês arcar com as custas de transporte para que ela possa ir nas reuniões que ocorrem no
Rio de Janeiro. Sra. Rosemary pede aos Gestores que façam suas considerações quanto as
atualizações que ela fez referente a cada município. Ele fala que em Araruama tem 01 CAPSI
judicializado. Sra. Natália fala que o município de Armação de Búzios está sem representante na
Plenária. Sra. Rosemary prossegue com suas atualizações de cada município. Ela fala que o
município de Cabo Frio tem 5 dispositivos, porém nenhum está pactuado e o município perderá
recurso. Ela segue com o município de Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e assim sucessivamente
em acordo com os Secretários de Saúde. 3. Calendário de Reuniões da CIR/BL 2020. Sra. Natália
fala que o calendário da CIB já foi pactuado e com base nele e de acordo com a Assessora de
Regionalização, foi feita uma lógica de reuniões para pactuação. Sra. Natália apresenta e pergunta
se podem pactuar e encaminhar e fala que qualquer alteração será informado. 4. Matriz de
Problemas Regionais Prioritários em alinhamento com PES 2020-2023. Sra. Natália fala que foi
feita uma reunião com o Grupo de Planejamento para resposta do questionário da Matriz. Sra. Suely
fala que todos os problemas elencados na Matriz precisam estar também citados no Planos
Municipais de Saúde. Ela pede que as pessoas responsáveis pelo planejamento dos municípios
atentem a isso. II. Informes: 1.Diagnóstico sobre a Regulação dos municípios na Baixada
Litorânea(GT Regulação). Sra. Natália fala que foi uma solicitação do GT Regulação, mostrar a
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situação da questão da Regulação nos hospitais. Sra. Márcia Costa elenca as maiores fragilidades
da regulação: deficiência de recursos humanos, pouca capacitação dos profissioais, deficiência de
infraestrutura, pouca oferta do serviço de regulação, deficiência interna e externa de regulação,
pouca padronização dos documentos de regulação. Ela fala da atualização do endereço que é uma
questão crucial. Necessidade de implantação de uma central de regulação. Sra. Márcia fala que
devia haver uma comunicação maior da regulação com as unidades de saúde. Ela fala agora do que
foi recomendado: inserção no organograma, capacitação permanente de pessoal, realização de
reuniões, fluxo de protocolo, institucionalização de encaminhamento de protocolos na regulação,
divulgação do trabalho da regulação nas mídias, para que a população fique ciente. Sra. Francislene
fala que quanto à capacitação de profissionais, essa deve ser estendida às outras áreas além da
regulação, no que concerne a Oficinas. Ela fala que isso fortalece a região. 2. Situação da
Cardiologia na Região da Baixada Litorânea. Sra. Natália fala que essa é uma questão onde está
se formando um gargalo, tendo em vista as dificuldades referentes ao prestador em Macaé e a
desabilitação do Hospital Santa Helena. Sra. Suely fala que na SAECA foi informado que só
poderia habilitar o Santa Isabel após desabilitar o Santa Helena. Sra. Natália fala que a região está
com muitos mandados judiciais. Sra. Suely fala que foi então tudo pactuado e não há mais nenhuma
pendência. 3.Situação na UTI na Região da Baixada Litorânea. Sra. Natália fala que para que a
UNILAGOS volte a funcionar precisará de um novo contrato. Sra. Francislene fala que o cofianciamento está para sair. Sr. Ibson sugere que haja uma reunião com o Prestador para saber qual a
capacidade dele de atender, com plenitude, a região e levar essas questões para o Estado. Sra.
Natália sugere que seja marcada uma reunião com o prestador o mais rápido possível. Sra. Suely
fala que o ideal seria sentar com os membros da Comissão anteriormente a essa reunião com o
prestador. Sr. Maxwel fala da Portaria 3432. 4. Situação das Arboviroses na BL (NDVS/BL). Sra.
Delcineia parabeniza os Coordenadores pelo envio dos dados pelos municípios. Ela fala que hoje o
que mais preocupa é a Chikungunya, onde se tem um incremento no número de casos. Sra.
Delcineia fala que houve aumento também nos casos de Dengue. E quanto à Zika houve uma
redução. Sra. Delcineia fala que precisa de resposta da planilha encaminhada aos municípios em
outubro. Essa planilha se refere a dados da Tuberculose, Arboviroses, Dante e Sífilis. Sra. Delcineia
fala da questão do Sarampo, onde quatro municípios da baixada litorânea apresentaram casos. Ela
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fala que foi enviado um Boletim aos Municípios. Sra. Delcineia pergunta se a vacinação contra o
Sarampo correu bem nos municípios. Sra. Ana Paula fala que na última reunião do GTVS não
houve quorum, tendo em vista o acontecimento de outras reuniões em outros lugares na mesma
data. Sra. Ana Paula fala que não há um instrumento que dê respaldo quanto a indicadores. Isso
implica em desabastecimento de vacinas. Sra. Suely fala para que seja feito um relatório apontando
essas dificuldades e encaminhe para o CONASEMS. 5. Outros Informes: Sra. Natália fala sobre a
Retirada do Teto Financeiro de Rio das Ostras. Ela fala sobre Emenda Parlamentar referente ao
município de Casimiro de Abreu, incremento de Teto MAC. Sra. Márcia Costa fala da situação
difícil que a região está enfrentando em relação à Oftalmologia e que a PPI de Oftalmologia precisa
ser refeita. Sra. Natália informa que essa questão já passou em CIB. 6.Outros Informes CIB e
COSEMS-RJ. Sra. Suely fala que a pesquisa do PMAC precisa ser respondida o mais rápido
possível. Ela fala que o Ministério da Saúde propôs a realização de uma Oficina de treinamento
para o e-SUS. Sra. Suely pede para que os municípios revejam as pessoas que estão cadastradas na
área de Atenção Básica. E nessa Oficina serão utilizados os dados referentes a essas pessoas. Sra.
Suely agradece a todos, em nome do COSEMS, a participação de todos os presentes. Sra. Natália
pede a palavra para o Sr. Waldyr que agradece a todos. E fala que o único CEREST que está em
funcionamento no Estado é o da Baixada Litorânea, e ele atribui isso ao esforço e empenho de cada
um. Ele fala que vai trazer no próximo ano para a região, pessoal para capacitar profissional de cada
município nessa área de Saúde do trabalhador. Sra. Natália agradece a todos por toda a parceria dos
presentes e da região em geral em trabalhos realizados durante todo o ano de 2019 e pede que no
ano de 2020 continue essa união de esforços para que todos os projetos para a Baixada Litorânea
sejam alcançados, citando entre eles a realização do Consórcio. 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. São Pedro da Aldeia, 11 de dezembro de 2019.

Karen Cristiane Félix
Suplente Representante Nível Central da SES/CIR
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