Assessoria de Regionalização

ATA da 11ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte três dia do mês de novembro de dois mil e vinte e um, às dez horas e quinze
minutos deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM,
disponibilizado pela SE-CIR/BL, a décima primeira 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. Thais Severino, Superintendente de
Atenção Primária da SES; Sra. Tatiana Bozza, da Superintendência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação da SES; Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da SE-CIR/BL; Das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sra Ana Paula
Correa Bragança, Secretária de Saúde de Araruama; Sr. Maxwel Sócrates, suplente da SMS
Araruama; Sra. Adriana Moutinho, suplente da SMS Armação dos Búzios; Sr. Jorge Luiz
Diniz Moura Filho, Secretário de Saúde de Arraial do Cabo; Sra. Romilda Campos suplente
da SMS de Arraial do Cabo; Sr. Felipe Fernandez da Silva, Secretário de Saúde de Cabo
Frio; Sra. Priscila Dantas, suplente da SMS de Cabo Frio; Sr. Luis Otávio de Carvalho,
suplente da SMS Casimiro de Abreu; Sra. Raquel Vargas, suplente da SMS de Iguaba
Grande; Sra. Maria Marcia Sampaio Fontes, Secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia;
Sra. Ana Paula Duarte, Suplente da SMS Saquarema; Do 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 nove Secretarias Municipais de Saúde, sendo quatro Secretários de Saúde
(municípios: Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia). A Plenária
contou com a presença da Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do NDVS/BL; Sra. Karin
Neto, Coordenadora da CREG/BL. Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva
da SE-CIR/BL, agradece participação dos convidados e dá início à reunião: I.
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Apresentação: 1. Rede de Atenção Materno Infantil da Baixada Litorânea
(SAPS/SUBVAPS/SESRJ). Sra. Natália informa que o item foi incluído na pauta, a pedido
do Sr. Secretário Estadual de Saúde e que se trata de uma apresentação sobre a rede de
atenção materno infantil da região, tema que vem sendo alvo de discussão com o Ministério
Público. Agradece a presença e passa a palavra a Sra. Thais Severino. Sra. Thais informa
que a equipe da SES fez alguns estudos sobre a região e realiza a apresentação sobre os
dados da região (estimativa de gestantes, necessidade de leitos e leitos existentes;
referências pré-natal e parto). Sra. Thais pede que os municípios se manifestem. Sra. Ana
Paula Duarte, de Saquarema contextualiza que assim como os demais municípios da região,
Saquarema vem se organizando para assumir seu próprio risco habitual. Informa que a
previsão de inauguração do hospital é março de 2022. Sr. Maxwell, representante da SMS
de Araruama, relata as dificuldades com HELagos quando existem problemas nos plantões
médicos, o que sobrecarrega a maternidade de Araruama. Sra. Suely, apoiadora do
COSEMS destaca a importância de melhorar o fluxo de comunicação e trabalho com o
HELagos 2. PPI dos municípios da região da Baixada Litorânea (SAECA/SES). Sra
Natália cumprimenta e passa a palavra a Sra. Tatiana Bozza, representante da SAECA,
realiza apresentação das planilhas envolvendo a PPI da região. Faz a demonstração de
como elas estão organizadas e como pode ser feito filtros para trabalho com elas. Esclarece
que cada município deverá fazer estudo da sua PPI e discutir no GT Regulação Regional
para posteriormente apresentar um relatório na CIR, que deverá ser enviado para AR,
seguindo para análise pelo GT ESTADUAL PPI, que será ser reativado. Sugere que a
região realize uma discussão prévia e que em fevereiro o assunto possa estar sendo
encaminhado na pauta. Sra. Natália informa que reenviará as planilhas e sugere que o tema
seja inserido na pauta do GT Regulação do mês de dezembro.
3. Cenário Epidemiológico COVID, Situação das Arboviroses e outros informes
(NDVS/BL). Sra. Natália passa a palavra para Sra. Delcinéa Bastos, Coordenadora do
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NDVS/BL que inicia apresentação informando que está na 46ª semana epidemiológica e os
dados do SINAN apontam 560 casos de Dengue; 68 casos de Chikungunya; 13 casos de
Zika vírus. Informa que, em relação a Dengue, que em 2021 houve uma redução de 35,2%
nos casos notificados no estado do RJ em relação ao mesmo período de 2020. Houve
aumento no número de casos nas regiões Metropolitana I, Baixada Litorânea e Médio
Paraíba, sendo que em todas as outras, houve redução. O maior número absoluto de casos
notificados é observado na Capital e nas regiões da Baixada Litorânea e Médio Paraíba. Em
relação a Zika, houve em 2021 uma redução de 62,2% no número de casos notificados em
relação ao mesmo período do ano passado. Houve aumento no número de casos nas regiões
Norte Fluminense, Noroeste Fluminense e Baía da Ilha Grande (atualmente com 2, 4 e 8
casos acumulados respectivamente), sendo que em todas as outras, houve redução. Os casos
predominam na Capital e nas regiões Metropolitana I, Baía da Ilha Grande e Baixada
Litorânea. Para Febre de Chikungunya, observou-se em 2021 uma redução de 85,4% nos
casos notificados em relação ao mesmo período do ano de 2020. Houve redução no número
de casos em todas as regiões, sem exceção. Os casos predominam na Capital e nas regiões
Metropolitana II, Norte Fluminense e Noroeste Fluminense. Em relação ao indicador de
cobertura de visita domiciliar, no relatório de 16/11/21, cinco municípios cumpriram a
meta: Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande e Saquarema. Foi
apresentado o painel Coronavírus – COVID -19 da SES, com a atualização de 22/11/21. A
região possui 70.234 casos confirmados e 3007 óbitos. Em relação ao programa de
financiamento das ações de vigilância em saúde de 2019 e 2020, o NDAVS recebeu os
documentos, de forma parcial, de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e
Saquarema. II Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária CIR/BL de
2021. Sra. Natália, pergunta se há alguma consideração a ser feita e propõe a aprovação da
ata. Não houve outras considerações, sendo considerada pactuada. 2. Reativação e nova
Composição da Comissão de Oncologia da Baixada Litorânea (CIR/BL). Sra. Natália
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esclarece que, conforme já discutido em reuniões anteriores, e de acordo com a primeira
reunião realizada no dia 27/10/21 entre os membros da CT para definição dos integrantes
das Comissões de Oncologia e Cardiologia, foi sugerido a reativação da Comissão Regional
de Oncologia com a seguinte composição: SE CIR (Natália) , Apoiadora COSEMS/RJ
(Suely) , Coordenadora da CREG/BL (Karin), Articuladora do GT Regulação (Marcia
Costa), Representante da CT, GT Regulação (Ana Raquel) e Controle e Avaliação (Karla )
da SMS de Cabo Frio , os técnicos: Adriana Moutinho, representando a SMS de Armação
dos Búzios e Rio das Ostras, Luiz Otávio de Carvalho, representando a SMS de Casimiro
de Abreu e Ana Paula Duarte, representando a SMS Saquarema, e os Secretários
Municipais de Saúde, Sr. Felipe Fernandes, da SMS de Cabo Frio, Sr. Valdeci Pereira, da
SMS Iguaba Grande e Sr. Leônidas Fernandez, da SMS Armação dos Búzios. Pela Sra
Priscila Dantas, Subsecretária e suplente da SMS de Cabo Frio, foi solicitado que ela
mesma ficasse na comissão, ao invés da representante da CT. Pela Sra. Adriana, suplente de
Armação do Búzios, foi informado que o Secretário Leônidas não poderia compor o grupo
nesse momento. Que ele estava ausente da reunião, em razão do município estar sem
internet funcionando. O Secretário de Arraial do Cabo, Sr. Jorge, informou que poderia
estar compondo a comissão. Sra. Natália agradece e destaca que a comissão tem como
objetivo realizar a análise e o acompanhamento da regulação, dos dados estatísticos, físicos
e financeiros envolvendo a rede de oncologia da região de saúde da Baixada Litorânea. A
Comissão irá subsidiar as discussões desta temática nas reuniões de CT e Plenária CIR/BL,
e que em breve será marcada a reunião. Todos os presentes concordam com a composição
acordada, sendo o item pactuado. 3 Criação e Composição da Comissão de Cardiologia
da Baixada Litorânea (CIR/BL). Sra Natália esclarece que conforme já sinalizado no
item anterior, e considerando a reunião a primeira reunião realizada no dia 27/10/21 entre
os membros da CT para definição dos integrantes das Comissões, ficou sugerido a seguinte
composição: SE CIR (Natália), Apoiadora COSEMS/RJ (Suely), Coordenadora da
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CREG/BL (Karin), Articuladora do GT Regulação (Marcia Costa), Representante da CT,
GT Regulação (Ana Raquel) e Controle e Avaliação (Karla) da SMS de Cabo Frio, os
técnicos: Maxwel Sócrates, representando a SMS de Araruama, Romilda de Fátima Suinka
de Campos, representando a SMS de Arraial do Cabo e Nina Caratier, representando a SMS
de Iguaba Grande, e os Secretários Municipais de Saúde, Sr Felipe Fernandes, da SMS de
Cabo Frio, Sra. Maria Marcia Sampaio Fontes, da SMS São Pedro da Aldeia e Jorge Luiz
Diniz Moura Filho, da SMS Arraial do Cabo. Pela Sra Priscila Dantas, Subsecretária e
suplente da SMS de Cabo Frio, foi solicitado que ela mesma ficasse na comissão, ao invés
da representante da CT. Sra. Natália agradece e destaca que a comissão tem como objetivo
realizar a análise e o acompanhamento da regulação, dos dados estatísticos, físicos e
financeiros envolvendo a rede de cardiologia da região de saúde da Baixada Litorânea. A
Comissão irá subsidiar as discussões desta temática nas reuniões de CT e Plenária CIR/BL
e que em breve será marcada a reunião. Todos os presentes concordam com a composição
acordada, sendo o item pactuado. 4. Matriz do Plano Estadual de Educação Permanente
em Saúde da Baixada Litorânea para 2022 (CIES/BL). Sra. Natália informa que não
houve quórum na última reunião da CIES/BL. Que pela Coordenadora da CIES/BL, foi
agendado uma reunião no dia 22/11/21, na sede da CIR, com objetivo de finalizar a
planilha, mas que a própria precisou desmarcar. Transferiu o encontro para o dia 24/11/21,
no município de Araruama. Sra. Natália esclarece que a Superintendência de Educação
Permanente da SES apontou a necessidade de o item ser pactuado na plenária de novembro,
e que a região poderia pactuar ad referendum. Sra Natália pergunta se todos concordam em
fazer a pactuação ad referendum e que no mês de dezembro a CIES/BL apresente a matriz
final para ratificação da deliberação. Todos os gestores presentes concordam, sendo o item
pactuado ad referendum. 5. Solicitação de adesão ao componente apoio financeiro para
construir e/ou reformar e/ou equipar e/ou mobiliar do Programa de Apoio aos
Hospitais Integrantes do SUS (PAHI), pactuado na 7ª CIB conforme Deliberação CIB
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Nº 6.474 de 12/08/21 e Deliberação Conjunta Ad referendum CIB Nº 11 de 05/08/21 Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes (SMS Casimiro de Abreu). Sra.
Natália informa que a SMS de Casimiro de Abreu realizou a solicitação do ponto de pauta e
passa a palavra ao Sr. Luís Otávio, suplente da SMS de Casimiro de Abreu. Sr. Luís Otávio
agradece e esclarece a todos que se trata de Projeto de Reforma e Ampliação da Unidade
Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes. O município tem a intenção de
construir 10 (dez) leitos de UTI para futura habilitação e atendimento regional. Todos os
gestores presentes concordam, sendo item considerado pactuado. Nesse momento a
apoiadora do COSEMS, Sra Suley Osório, pede a palavra e destaca que como item de
pactuação gostaria de apresentar o Ofício do município de São Pedro da Aldeia, endereçado
a SAECA, com a solicitação de transferência do teto das cirurgias eletivas para o município
de Arraial do Cabo, e que conforme acordado entre os Secretários, Arraial passará a fazer as
cirurgias eletivas para São Pedro da Aldeia. Registra que essa foi a orientação da SAECA,
uma vez que na próxima CIB/RJ, será feito a pactuação final desses recursos. O Sr. Luis
Otávio, da SMS de Casimiro de Abreu informa que também tem interesse em realizar as
cirurgias eletivas no município de Arraial do Cabo. Sr. Jorge, Secretário de Saúde de Arraial
do Cabo, informa que está ciente e de acordo com a realização das cirurgias eletivas em
Arraial do Cabo. Sra. Natália informa que irá verificar com a SAECA os documentos
necessários para a tramitação do pleito e pergunta se os gestores presentes concordam com
o pleito realizado. Todos se manifestam de acordo e ficou considerado pactuado a
transferência dos recursos, referente as cirurgias eletivas, dos municípios de São Pedro da
Aldeia e de Casimiro de Abreu para Arraial do Cabo. 6. Calendário de 2022 (AR/SES):
Sra. Natália Alves informa que a pedido da Assessoria de Regionalização, a SE está
trazendo a proposta de calendário de reuniões da CT e Plenárias da CIR/BL de 2022 para
pactuação. Sra Natália faz a apresentação da proposta de calendário e destaca que todas as
reuniões, a princípio serão virtuais, iniciando as 10horas. Todos os gestores presentes
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concordam, sendo item considerado pactuado.

III Informes: 1. Rede Regional de

Certificação de Óbitos no estado do Rio de Janeiro, ocorridos em domicílio, sem
assistência médica, por causa natural. Sra. Natália faz um breve relato sobre a proposta
da Deliberação CIB-RJ n.º 6.483, de 12 de agosto de 2021. Informa que o assunto foi
inicialmente pautado na 8ª Plenária CIR/BL, onde ficou definido que a Câmara Técnica,
com auxílio do GT VS, seria responsável pela discussão do tema, ficando o item como
pauta de discussão da CT e CIR de setembro. O tema foi tratado nas reuniões da Câmara
Técnica e Plenária de setembro e outubro de 2021, tendo inclusive, no mês de outubro, a
participação do Dr. Mario Sérgio Ribeiro, Subsecretário de Vigilância em Saúde, na reunião
da plenária da CIR/BL para os esclarecimentos necessários. Que o assunto também foi
encaminhado para o GT Vigilância em Saúde para realizar o levantamento dos óbitos, mas
que o GT não realizou a avaliação dos dados; informa que foi discutido na Câmara Técnica
e que é preciso saber se algum município tem interesse em ser polo. Sra. Ana Paula Duarte,
Suplente da SMS Saquarema e articuladora do GT Vigilância em Saúde destaca que
conforme já sinalizou na última plenária, que todos os serviços de vigilância
epidemiológica tem, por obrigatoriedade, o serviço de investigação de óbito e, a questão
sobre essa rede seria quais as atribuições do município polo porque foram feitos vários
questionamentos como: distancia entre os municípios, composição da equipe e assim foi se
dando negativas para esta rede; relata que seria importante o fortalecimento das equipes de
vigilância epidemiológica para que consiga efetuar o serviço dela. Sra. Natalia registra que
algumas SMS já sinalizaram em reuniões anteriores não ter interesse em sediar o polo, mas
que a decisão para instalar ou não o polo é da região e que não é uma imposição da SES,
conforme foi esclarecido em plenária pelo Dr. Mario Sérgio Ribeiro. Não houve interesse
por parte de nenhum município em sediar. Ficou definido pelos Gestores que a região da
Baixada Litorânea não tem interesse em criar um polo Regional de Certificação de Óbitos,
ocorridos em domicílio, sem assistência médica, por causa natural. Desta forma, cada
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município permanecerá com seu fluxo para atendimento de suas demandas. 2. Solicitação
Extratos Atualizados Recursos Regionais (CIR, NDVS, CIES, PlanejaSUS e
CEREST/BL). Sra. Natalia realiza a apresentação. Em relação ao recurso CIR/BL - FMS
de São Pedro da Aldeia - Banco: Bradesco - Agência: 1899 - C/C: 21.231-8, Saldo em
05/11/2021, R$22.417,91; Em relação ao Recurso – NDVS/BL - FMS de São Pedro da
Aldeia - Banco do Brasil – Agência 2657-3 – C/C 26226-9, Saldo em 17/09/2021,
R$115.564,30; Recursos CIES/BL - FMS de Iguaba Grande – Banco do Brasil - Agência
3874-1 – C/C 15.257, Saldo em 29/09/2021, R$34.701,08. Destaque para os bloqueios
judiciais já realizados e sinalizados em plenárias anteriores. Recursos CIES/BL - FMS de
Rio das Ostras - Banco Bradesco – Agência 883 – C/C 31.400-5, Saldo em 24/09/2021,
R$357.771,85; Recurso PlanejaSUS - FMS de Rio das Ostras - Banco: Bradesco - Agência:
883 - C/C: 30.234-1, Saldo em 24/09/2021, R$32.041,57; Recurso CEREST/BL – FMS de
Cabo Frio - Caixa Econômica Federal – Agência C/C 0179/006/00624026-0, Saldo em
Novembro 2020, R$39.775, 25, Saldo em Novembro 2021 - Recebemos do Fundo
Municipal de Saúde de Cabo Frio documento com demonstrativo de receitas do CEREST
discriminado. Não foi recebido o valor do saldo existente em conta corrente. Sra. Natália
informa que em algumas reuniões da Câmara Técnica a ausência de participação e
integração do CEREST vem sendo apontada pelos municípios. Sra. Suely, apoiadora do
COSEMS registra que o CEREST é um dispositivo regional e precisa participar das
discussões. Sra. Marcia Mesquita, representante de nível central da SES, destaca que esta
parceria é necessária e aponta que a antiga coordenação do CEREST/BL se fazia presente
nas discussões e sempre apresentou planos de ação/trabalho para apreciação e aprovação
dos gestores. Sra. Natália lembra que, no caso dos CERESTs, a indicação para coordenação
é do gestor onde ele está sediado, no caso da BL, essa competência é do Gestor de Cabo
Frio. Sra. Priscila Dantas, suplente da SMS de Cabo Frio, informa que passará a situação ao
Secretário Felipe, e que irá pedir maior integração da Coordenação do CEREST/BL com a
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CIR/BL. Foi definido pelos Gestores presentes que a Coordenação do CEREST/BL seja
convidada a participar na reunião da plenária de fevereiro ou março de 2022, para
apresentar as ações executadas em 2021, com demonstrativo de receitas, bem como as
ações propostas para o ano de 2022.

3. Documentação PAHI Municipal e PAHI

Regional. Sra. Natália Alves informa sobre a documentação do PAHI recebidas na SE.
Destaca que os municípios devem seguir o que está escrito na Resolução, devendo os
ofícios conterem o endereçamento e as informações das unidades adequadas. Até o dia da
CT apenas Saquarema, Rio das Ostras e Armação dos Búzios haviam enviados os
documentos corretos; Araruama e Cabo Frio enviaram, mas precisou retornar para as SMS
para as adequações necessárias; não enviaram: Arraial do Cabo, Casimiro de Abreu, Iguaba
e São Pedro da Aldeia. 4. Comunicado SES/ASSRBL Nº 21/2021 sobre os Grupos
Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Comentário: Sra. Natália
informa sobre o Comunicado contendo o andamento dos Grupos Técnicos no âmbito da
CIR, que ocorreram no período entre as Plenárias e destaca que permanece havendo um
esvaziamento dos GTs, GCs e Comissões. Informa que para última reunião da CT e
Plenária da CIR será feita uma discussão e definição de articuladores e relatores para os
grupos. Neste momento a Sra. Natália passa a palavra a Sra. Karin Neto, Coordenadora da
CREG/BL, para apresentação dos itens 5 e 6 da pauta. 5. Situação da Cardiologia na
Região da Baixada Litorânea (CREG/BL) e 6. Situação da Oncologia Regional
(CIR/BL). . Karin Neto informa que permanece a mesma situação do mês anterior.
Cateterismos internados estão sendo regulados pela REUNI, que está dando conta.
Cateterismo ambulatorial a fila é de 1012 pacientes, com pacientes de setembro
aguardando. Foram abertas algumas vagas para pacientes de julho. Que conversou com o
prestador Santa Izabel, e que os mesmos sinalizaram a possibilidade de fazer um mutirão
para os procedimentos, mas que para isso é necessário que a Secretaria Estadual de Saúde
verifique a possibilidade de transferência de verbas para esse propósito (revisão do teto
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financeiro), como já vem sendo discutido nas reuniões da CIR. Sra. Karin sinaliza que
conforme a Direção Técnica da unidade sinalizou, existe a capacidade instalada para a
realização dos serviços, mas que agora depende dos gestores da Baixada Litorânea
buscarem esse apoio na SES. . Sra. Karin Neto informou que permanece sem a informação
oficial da a SMS de Cabo Frio sobre os tetos financeiros estarem estourados; informa que a
CREG/BL trabalha com a cota física e que a cota financeira tem que ser informada pela
fonte pagadora para poder organizar a regulação. Em fila para cirurgia cardiovascular os
pacientes estão levando em média de 6 a 8 meses para realizar o procedimento. Pelo
prestador está sendo relatado a dificuldade de compra de órteses para cirurgias com válvula.
Não estão conseguindo comprar pela tabela SUS. Karin relata que isso não é um problema
que o prestador precisa resolver. Em relação a oncologia não está havendo dificuldade.
Que em relação a radioterapia, em dezembro, foram abertas mais vagas. Existem 60
pacientes em fila, mas estão todos agendados dentro do limite de 6 meses. Pela Sra. Marcia
Mesquita foi feito o agradecimento as informações prestadas pela Sra. Karin, e na
sequência foi passada a palavra a Sra. Suely, apoiadora do COSEMS/RJ. 7. Outros
informes CIB e COSEMS-RJ. Sra. Suely Osório informa que tem enviado sempre após as
reuniões da Assembleia do COSEMS e da CIB, todas as apresentações realizadas. Que
envia por email e pelo grupo de WhatsApp; enviado regularmente planilha de
cofinaciamentos estaduais para acompanhamento; em relação ao formulário de imigrantes e
refugiados solicitado pela SES e MS, faltam encaminhar: Araruama, Armação dos Búzios,
Casimiro de Abreu, Rio das Ostras; o novo prazo para envio é 30/11/2021. Destaca o
Previne Brasil, onde ocorreu a oficina com as propostas para envio ao MS. Destaca a
apresentação feita pela Superintendente de Regulação Estadual: o painel de regulação. O
link do painel foi disponibilizado aos gestores; informa sobre nova possibilidade de
cofinanciamento do estado para construção e reformas de centro de especialidades, que está
sendo aguardado a publicação da resolução. Registra que o COSEMS tem um observatório,
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que está na pauta do relatório deste mês a questão da mortalidade. Destaca também a
Portaria MS 3712/20, que trata da detecção precoce do câncer do colo; informa também
que os testes rápidos antígeno covid serão distribuídos em maiores quantidades pela SES.
Nada mais a tratar, eu, Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SECIR/BL, dei por encerrados os trabalhos às doze horas e quinze minutos e lavrei e assinei a
presente Ata. São Pedro da Aldeia, 21 de outubro de 2021.
Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR

Natália Dias da Costa Alves
Secretária Executiva da SE-CIR/BL

Ana Paula Correa Bragança
Secretária de Saúde de Araruama

Jorge Luiz Diniz Moura Filho
Secretário de Saúde de Arraial do Cabo

Felipe Fernandez da Silva
Secretário de Saúde de Cabo Frio;

Maria Marcia Sampaio Fontes
Secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia
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