ATA da 4ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada Litorânea.
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dez horas e dez minutos
deu-se início em ambiente virtual através da plataforma virtual ZOOM, disponibilizado
pela SE-CIR/BL, a quarta Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da
Baixada Litorânea de 2022, 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 Felix, Suplente da Representante Nível Central da SES,
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL; Sra. Simone
Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL, Sr. Anderson Ferreira Pereira, Agente Administrativo
de Saúde da CIR/BL, das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sra. Ana Paula
Bragança, Secretária de Saúde de Araruama, Sr. Maxwel Sócrates, suplente da SMS
Araruama; Sr. Leônidas Heringer, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Sra.
Adriana Moutinho, Suplente da SMS Armação dos Búzios; Sr. Jorge Luiz Diniz, Secretário
de Saúde de Arraial do Cabo, Sra. Romilda, Suplente da SMS Arraial do Cabo; Sra. Erika
Borges, Secretária de Saúde de Cabo Frio, Sra. Priscila Dantas, Suplente da SMS de Cabo
Frio; Sra. Elisangela Maio, Representante da Câmara Técnica da SMS de Cabo Frio; Sr.
Valdeci Junior, Secretário de Saúde de Iguaba Grande, Sra. Raquel Vargas, Suplente da
SMS de Iguaba Grande; Sra. Nina Caratiero, Representante da Câmara Técnica da SMS de
Iguaba Grande; Sra. Priscila Gaspareto, Suplente do Secretário de Casimiro de Abreu, Sr.
Luis Otávio de Carvalho, representante da Câmara Técnica da SMS Casimiro de Abreu;
Sra. Maria Marcia Sampaio Fontes, Secretária de Saúde de São Pedro da Aldeia; Sr.
Denilson Santa Rosa, Secretário de Saúde de Rio das Ostras, Sra. Jane Blanco, suplente da
Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, Sra. Marcia Costa, Representante da Câmara
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Técnica da SMS de Rio das Ostras; 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 sete
Secretários de Saúde (municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo
Frio, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia). A Plenária contou com a
presença da Sra. Delcinea Bastos, Coordenadora do NDAVS/BL; Sra. Karin Neto,
Coordenadora da CREG/BL; Sr Carlos Eduardo Honorato, Representante da Coordenação
de Saúde Mental da SES. A plenária ainda com as seguintes representações da Atenção
Básica: Sras. Vivian Stuart, Juliana Sobral e Mariana Barros, Representantes da SAPS/SES;
Sra. Karla Santos, representante da SMS de Araruama, Sra. Patrícia Paixão e Sr. Anderson
Andrade, representantes da SMS de Armação dos Búzios, Sras. Nataly da Rocha e Brenda
Cardoso, representantes da SMS de Arraial do Cabo, Sras. Débora Silva e Kainá Gago,
representantes da SMS de Cabo Frio, Srs. Almir Mendes e Alex Peixoto, representantes da
SMS de Casimiro de Abreu, Sras. Cintia Assis e Maria das Graças Valente, representantes
da SMS de Iguaba Grande, Sra. Gloria Maria e Sr. Carlos Eduardo, representantes da SMS
de Rio das Ostras, Sra. Jaqueline Tinoco, representante da SMS de São Pedro da Aldeia e
Sra. Luciani Veras, representante da SMS de Saquarema. Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da SE-CIR/BL, agradece participação de todos os gestores e
convidados e esclarece que a reunião está acontecendo de forma ampliada com os membros
da CT e Representantes da Atenção Básica das SMS, em função da necessidade de
apresentação e discussão do item referente à Escuta AB. Desta forma, dá início à reunião:
Apresentação: 1. Escuta AB (COSEMS/RJ). Sra. Natália, Secretária Executiva da CIR,
informa que a pauta foi solicitada pelo COSEMS/RJ, conforme demanda do CONASEMS.
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Passa a palavra a Sra. Suely Osório, que esclarece que a pauta foi solicitada pela
CONASEMS e que é uma pauta que vem sendo discutida em razão das dificuldades
encontradas pelos municípios, em função do modelo de financiamento adotado. Desta
forma, o CONASEMS gostaria de escutar os municípios. Que foi feita uma prévia da
discussão na reunião da CT e como dinâmica, após a apresentação dos dados da região pela
SES, ela irá disponibilizar para os gestores um formulário do Gloogle forms que deverá ser
preenchido pelo gestor ou pelo coordenador da AB de cada SMS até o dia 10/05/22. Deverá
ser enviado um formulário por município, que posteriormente será repassado ao
CONASEMS. O ponto de partida para o trabalho será a apresentação de um vídeo
elaborado pelo CONASEMS, que tem a duração aproximada de sete minutos. O vídeo é
reproduzido para os presentes. Após o vídeo a Sra. Suely esclarece que as perguntas
norteadoras servem para a reflexão e discussão. Passada a palavra a Vivian Stuart, da
SAPS/SES, que esclarece que será realizada uma apresentação de breve panorama da APS
nos municípios da região. Informa que em razão de outra agenda no gabinete, ela deverá se
ausentar e deixará as técnicas Juliana Sobral e Mariana para os esclarecimentos. Passada a
palavra a Mariana, da SAPS/SES, que inicia a apresentação discorrendo sobre a capacidade
instalada, desempenho do PREFAPS, desempenho no PREVINE Brasil, Programas Mais
Médicos X Programas Médicos pelo Brasil, cenário de informatização, Capacitação e-SUS,
discussões realizadas no GT AB da CIR e o apoio institucional da SAPS realizado. Sra.
Vivian faz um destaque que houve um seminário sobre o financiamento da AB com
técnicos e gestores, e o tema do financiamento vem sendo trabalhado em outros momentos.
Que é importante que os gestores entendam que o resultado do desempenho dos indicadores
das SMS pode significar perda de recursos para os municípios. Ou seja, os resultados
trazem consequências financeiras. Sra. Suely Osório inicia o debate trazendo alguns pontos
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para reflexão: baixa cobertura da estratégia de saúde da família, principalmente nos
municípios com grande densidade populacional; mesmo os municípios que têm 100% de
cobertura, precisam estar sempre qualificando; financiamento do Previne Brasil – vários
municípios já estão perdendo recursos. O programa precisa ser revisto, pois os municípios
estão perdendo; é preciso ser visto a cobertura da saúde bucal, pois também está trazendo
prejuízo, é preciso ser visto o quantitativo de NASF na região, assim como dos polos de
academia de saúde, onde apenas um município da região possui um polo. Outros destaques
a serem observados são os programas, devendo ser dado atenção ao programa de pré-natal,
onde a região tem um baixo desempenho, e o programa de hipertensão e diabetes. Outra
questão é a perda de médicos na região. Neste momento é aberto para os municípios se
pronunciarem. Karla da SMS de Araruama informa que está fazendo implantação do PEC
no município e que acredita que os indicadores serão melhorados, que uma grande
dificuldade, além da informatização, é a rotatividade e a qualificação dos profissionais;
Maxwel da SMS de Araruama completa informado que Araruama tem ainda como desafio
o entendimento da população sobre os fluxos; Leônidas, Secretário de Saúde de Armação
dos Búzios faz destaque sobre a dificuldade nos sistemas de informação, relata que a
pandemia e a política de vacinação sobrecarregou as equipes e houve dificuldades para os
registros em sistemas. Anderson, Coordenador da Saúde Bucal da SMS de Búzios informa
que está em processo de credenciamento de mais seis equipes. Patrícia Paixão,
Coordenadora da AB da SMS de Búzios ressalta as dificuldades nos sistemas de
informatização. Por Arraial do Cabo, Nataly, Coordenadora da AB, informa que vem
trabalhando para melhorar os indicadores, que estão buscando informatizar todas as
unidades, que outra dificuldade é a necessidade de capacitação em prontuário eletrônico e
no e-SUS; por Cabo Frio Kainá, destacou que as dificuldades são os sistemas
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informatização, a cobertura, pois Cabo Frio é um município grande e com a pandemia
houve sobrecarga de trabalho, e condições de trabalho dos profissionais. Erika, Secretária
de Saúde de Cabo Frio informa que tem interesse em avançar na implantação do PEC e
extinguir o sistema próprio utilizado. A equipe de Casimiro de Abreu sinaliza pelo chat que
está com dificuldades no vídeo e microfone. Por Iguaba Grande, Valdeci, Secretário de
Saúde diz estar acompanhando com a coordenadora de AB da SMS na reunião e que os
pontos relatados e as dificuldades são as mesmas já relatadas (informatização, divergências
no PEC, falta de médicos); Por Rio das Ostras, Jane esclarece que a atenção básica vem
sendo um grande desafio, até mesmo pela cultura da população. É preciso que a população
acredite nos serviços das unidades. As dificuldades estão relacionadas à quantidade e a
qualificação dos profissionais. Gloria, também de Rio das Ostras, informa sobre as grandes
dificuldades de registro nos sistemas e que estão se esforçando para melhorar os
desempenhos. Passada a palavra a SMS de São Pedro da Aldeia, onde a coordenadora de
AB, Jaqueline, destaca que é necessário repensar que além dos registros de informação é
importante o acompanhamento mais próximo das equipes, por planos de trabalhos. Grande
dificuldade pela alta rotatividade de profissionais e a falta de qualificação desses. Que será
necessário expandir equipes para alcançar os desempenhos que o município já conseguiu.
Sra. Maria Marcia, Secretária Saúde de São Pedro da Aldeia complementa que é necessário
apoio do COSEMS e da SES para rever a questão do financiamento. Que houve muito
trabalho da atual gestão em recompor as equipes encontradas e que a situação da falta de
profissionais com perfil de AB é grande, principalmente médicos. Por Saquarema, a
coordenadora da AB, Luciani Veras destaca a dificuldade com os profissionais, que a
população do município está aumentando e que é necessário estratégias para melhorar os
desempenhos. Desafio também é o salário a ser pago aos profissionais. Sra. Ana Paula,
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subsecretária de Saquarema complementa com as dificuldades com os sistemas de
informatização do MS. Passada a palavra a Sra. Juliana Sobral, da SAPS/SES, que é
necessário qualificar continuamente e atentar para as informações que são necessárias para
os registros. Que a comunicação interna com as equipes e profissionais dentro dos
municípios é importante. Sra. Suely Osório consolida destacando que para região os
principais nós críticos são: a equipe de saúde da família está com acúmulo de tarefas - é
necessário rever o número de profissionais nas equipes mínimas; a rotatividade de
profissionais, em especial médicos, discrepâncias salariais na região, que levam a
competição pelo profissional; financiamento deficiente com as regras do Previne Brasil;
necessidade de qualificação dos registros; monitoramento qualitativo e quantitativo dos
indicadores; profissionais com dificuldades em alimentar os sistemas; a necessidade de
reforçar a educação permanente. Com esse resumo os municípios passam a ter condições de
responder as questões que estão no Gloogle forms: O que o município faz na atenção básica
e o que precisa de ajuda para fazer? O que o município não faz na atenção básica e precisa
ser feito? Sra. Suely agradece a todos pela participação e reforça que os formulários devem
ser entregues até 10/05/22. Sra. Natália Alves, parabeniza as discussões, agradece e informa
que dará sequência na pauta, já passando a palavra ao Sr Carlos Eduardo, da Coordenação
de Saúde Mental da SES, que fará a apresentação dos itens 2 e 3 da pauta. 2. COFI-RAPS
2022 (Coordenação Saúde Mental SES). 3. Planos Regionais de Saúde Mental
(Coordenação Saúde Mental SES). Sra. Natália passa a palavra ao Sr. Carlos Eduardo, da
Coordenação Saúde Mental SES. Sr. Carlos Eduardo esclarece sobre a Deliberação CIB nº
6.759, do COFI-RAPS que este ano pactuou novo processo de adesão. A Resolução está
para ser assinada. Haverá necessidade de preenchimento de Termo de Adesão e
Compromisso que o gestor deverá assinar. Existem Critérios de repasse, Monitoramento e
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Indicadores e necessidade de Cadastro Estadual dos Serviços da Atenção Psicossocial. O
cadastramento deverá seguir os parâmetros de habilitação junto ao Ministério da Saúde, o
que incluirá deliberação CIR e CIB. Após a publicação da resolução os municípios terão 45
dias de prazo para a adesão. O Novo Termo de Adesão e Compromisso traz a renovação das
intenções do cofinanciamento com novos gestores. Será necessário um Plano de utilização
dos recursos. Sr. Carlos Eduardo informa os Critérios do COFI-RAPS 2022, a saber:
Critério 1 – Serviços já habilitados pelo Ministério da Saúde, que já recebem recursos de
custeio federais e que estejam e funcionamento em acordo com as normas vigentes Critério
2 – Serviços que aguardam habilitação junto ao Ministério da Saúde, cadastrados no CNES,
em funcionamento e sem pendência no projeto técnico apresentado ao Sistema de Apoio à
Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) do Ministério da Saúde Critério 3 – Leitos
de Saúde Mental em Hospital Geral, em funcionamento, com quantidade de até sete leitos,
o que não atinge o número mínimo de leitos para que o município receba recursos de
custeio pelo Ministério da Saúde, com projeto técnico credenciado pela Coordenação de
Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro. A este critério, chamamos de
Financiamento para Recursos Hospitalares em Hospitais Gerais (FIRHME-RAPS) Critério
4 – Serviços em funcionamento, aguardando a reabertura do Sistema de Apoio à
Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS), cadastrados no CNES, com projeto técnico
credenciado pela Coordenação de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro
Critério 5 – Centros de Convivência, em funcionamento, com projeto técnico credenciado
pela Coordenação de Atenção Psicossocial do Estado do Rio de Janeiro. Sr. Carlos Eduardo
informa os serviços contemplados no COFI-RAPS e os valores mensais de custeio por
serviço. Esclarece ainda, os documentos necessários para o cadastramento, sendo um deles
a Deliberação da CIR que aprovou a implantação do serviço. Em relação ao item 3 de
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apresentação da pauta, os Planos Regionais de Saúde Mental, Sr. Carlos Eduardo. Esclarece
que estão retomando os fóruns e discussões regionais de planejamento em saúde mental,
após confecção dos Planos Municipais de Saúde. Informa sobre os momentos da elaboração
dos Planos de Ação RAPS Regionais no Estado do Rio de Janeiro em 2022. Momento 1:
GT Tripartite para início do debate com atores municipais, COSEMS, equipe COOCAPS
(gestão e apoio regional), APS, Planejamento SES e representação do MS: outubro 2021 à
março 2022; • Momento 2: Diagnóstico das RAPS Regionais: Matriz Diagnóstica
(dezembro 2020) e trabalho dos Apoiadores Regionais/Coordenadores Municipais de
Atenção Psicossocial/Núcleo Gestor da COOCAPS; • Momento 3: Discussão dos
Diagnósticos das RAPS Regionais nos 9 Grupos Condutores Regionais (GCR): abril; •
Momento 4: Início da transformação dos problemas prioritários, já identificados, em metas:
equipe SES/RJ • Momento 5: Oficinas de Planejamento para elaborar os Planos de Ação:
maio, junho e julho. • Momento 6: Pactuação nas CIR na sequência da construção dos
Planos de Ação no âmbito das Oficinas Regionais • Momento 7: Pactuação na CIB agosto
de 2022. Esclarece que no Momento 1 foi formado Grupo de Trabalho Tripartite (com
representantes do MS), realizado entre outubro 2021 a março 2022, que foi feita Revisão
dos Planos de Ação 2014 e da Matriz Diagnóstica da RAPS. Foram feitas a análises
Portarias 3.088/2011 e Portaria 3.588/2017. Esclarece que no momento 2 houve a revisão
dos diagnósticos da Matriz Diagnóstica da RAPS ERJ: construída de modo integrado ao
COFI-RAPS, dos questionários das RAPS municipais enviados em 2021: Álcool e Outras
Drogas e Educação Permanente, discutiu-se trabalho dos apoiadores regionais e por eixo da
infância e adolescência, foram avaliados Indicadores do Cofinanciamento e houve amplo
diálogo com os atores municipais nos GCR. Destacado que os municípios melhoraram
bastante. o momento 3, foi com os grupos condutores regionais. Desde abril o processo
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começos a ser discutido. E os eixos de trabalho serão: Atenção à Crise, Desins, Álcool e
Drogas, Infância e Adolescência, Reabilitação Psicossocial e Formação RH e infraestrutura
(as informações sobre esses temas devem ser colhidas nos GCR com os Coord. Municipais
de SM). Será feita a identificação dos nós críticos da região. No momento 4, serão iniciadas
as oficinas, e na BL será em 10/05/22, no CAPS. Reforços à necessidade dos representantes
municipais da saúde mental, AB e UE estarem na oficina para contribuir. O momento 5 será
para trabalho na Matriz do Plano de Ação RAPS Regional, o momento 6 é para a pactuação
nas CIR: junho e julho, e no momento 7, haverá a pactuação na CIB de agosto. Sra. Natalia
Alves, reforça que os municípios devem estar atentos aos prazos para passar na CIR. Sra.
Suely Osório agradece a apresentação do Sr. Carlos Eduardo e destaca a importância do
cofinanciamento da SES e seus impactos positivos na rede. Sra. Natalia Alves agradece a
presença do Sr. Carlos Eduardo e passa ao próximo item. 4. Relatório PPI (SAECA/SES).
Sra. Natália informa que o item foi inserido na pauta por solicitação da área técnica, e que
existe a necessidade de a região finalizar e apresentar o relatório regional de análise da PPI,
solicitado pela SAECA/SES. Passa a palavra a Sra. Marcia Costa, Articuladora do GT
Regulação, que esclarece que o relatório será apresentado no mês de maio devido à falta de
informações dos municípios. Informa que foi dado o prazo de 25/04/22 para as SMS
enviarem as informações necessárias. 5. Cenário Epidemiológico COVID, Situação das
Arboviroses e outros informes (NDVAS/BL). Sr. Maxwel, Suplente da SEMS de
Araruama, questiona se diante do horário já estendido e pelo fato das informações já terem
sido repassadas a CT, se todos concordam com o envio da apresentação no NDVAS/BL por
e-mail. Os gestores concordam. A Sra. Natália Alves informa tratar-se de ponto de pauta
fixa, e pergunta se a Coordenadora do NDVAS/BL concorda e se pode fazer algum
destaque necessário aos gestores, como o aumento do número de casos notificados de
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Dengue apontado na CT. Sra. Delcinea, Coordenadora do NDVAS/BL concorda com o
envio da apresentação e pede atenção de todos para o aumento dos casos de dengue e a
necessidade de intensificar as ações de controle e combate a Dengue. II. Pactuação: 1.
Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2022. Sra. Natália, pergunta se
há alguma consideração a ser feita e propõe a aprovação da ata. Não houve outras
considerações, sendo considerada pactuada. 2. Ratificação da Deliberação CIR/BL Nº 06,
de 30/03/2022, que pactua ad referendum em utilizar o recurso de rendimento da
Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, para de técnicos da região no
XXXVI Congresso do CONASEMS – 2022. Sra. Natália Alves esclarece que se trata de
ratificação da Deliberação CIR/BL nº 06 de 30/03/2022, que pactuou ad referendum o
interesse dos gestores da Baixada Litorânea em utilizar o recurso de rendimento da Política
Nacional de Educação Permanente em Saúde, da Portaria GM/MS nº 2.200/1 e nº 4.033/10,
depositado no FMS de Rio das Ostras, para a participação de 12 (doze) técnicos da região
no XXXVI Congresso do CONASEMS – 2022, a ser realizado no mês de julho, em Campo
Grande – MS. Não houve considerações, sendo o item considerado pactuado. 3. Repactuar
a Deliberação CIR/BL nº 34 de 15/12/2021, que pactua os Articuladores e Relatores
dos Grupos Técnicos existentes no âmbito da CIR/BL para 2022. Sra. Natália Alves
informa que há necessidade de atualização dos Relatores do GT Planejamento e do GC
Rede Cegonha e de definição pelos Secretários Municipais de Saúde da Coordenação da
CIES/BL, pois durante a reunião da Comissão nenhum integrante indicado pelos gestores
aceitou assumir.

Após discussão, pela Sra. Ana Paula Duarte, suplente da SMS de

Saquarema, foi indicada a Vera, que estava na atividade de relatoria, para assumir a
Coordenação. Para Relatoria da CIES/BL foi definido que as integrantes de Araruama,
Luciana e Ana, assumirão a atividade. Para o GT Planejamento a relatoria ficou com a
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representante de Cabo Frio, Caroline Bernardo, e para relatoria do Rede Cegonha, a
representante de Cabo Frio, Cristiane Sampaio. Todos concordaram com as indicações,
tendo sido considerada pactuado o item. 4. Repactuar a indicação de representantes
Regionais para o GC RCPD Estadual. Sra. Natália Alves informa trata-se de atualização
dos representantes regionais para compor o GC RCPD Estadual, considerando que titular e
suplente saíram dos respectivos municípios. Os novos indicados são: Tecla Novaes
Medrado Nunes, representante da SMS de Iguaba Grande, e Fernanda Andrea Carneiro da
Rocha Suzarte, representante da SMS São Pedro da Aldeia. Todos concordaram com as
indicações, tendo sido considerada pactuado o item. III. Informes: Solicitação de adesão
a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que pactua o Componente de Apoio
Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os estabelecimentos de saúde nos municípios
do Estado do Rio de Janeiro para o ano de 2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e
do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do
SUS – SMS Cabo Frio (Hospital Municipal Otime Cardoso). Sra. Natália esclarece que
foi solicitado pela SMS de Cabo Frio através do Ofício Número 16A/2022 de 30/03/2022.
Informa que os representantes de Cabo Frio devem verificar a abrangência, pois no ofício
informa abrangência regional e no Projeto Assistencial a abrangência está municipal. Sra.
Elisangela, representante da SMS de Cabo Frio informou que irá fazer as adequações
necessárias. 2. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que
pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os
estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de
2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS – SMS Cabo Frio
(Hospital Municipal São José do Operário). Sra. Natália esclarece que foi solicitado pela
Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL
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SMS de Cabo Frio através do Ofício Número 17A/2022 de 30/03/2022. Informa que os
representantes de Cabo Frio devem verificar a abrangência, pois no ofício informa
abrangência regional e no Projeto Assistencial a abrangência está municipal. Sra.
Elisangela, representante da SMS de Cabo Frio informou que irá fazer as adequações
necessárias. 3. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ nº 6.729 de 10/02/2022, que
pactua o Componente de Apoio Financeiro para Equipar e/ou Mobiliar os
estabelecimentos de saúde nos municípios do Estado do Rio de Janeiro para o ano de
2022 do Programa de Apoio aos Hospitais e do Programa de Apoio aos
Estabelecimentos Ambulatoriais de Saúde integrantes do SUS – SMS Rio das Ostras
(Hospital Naelma Monteiro). 4. Solicitação de adesão a Deliberação CIB-RJ nº 6.585
de 11/11/2021 que pactua o componente de Apoio Financeiro para Construir e/ou
Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de Especialidade e/ou
Diagnóstico do Programa de apoio aos estabelecimentos ambulatoriais de saúde
integrantes do Sistema Único de Saúde no Estado do Rio de Janeiro -– SMS Rio das
Ostras (Policlínica de Rio das Ostras, Centro de Hemodiálise, Centro Oftalmológico,
Centro Odontológico). Sra. Natália esclarece que os itens foram solicitados pela SMS de
Rio das Ostras através do Ofício número 87/2022, de 12/04/2022 (item 3) e Ofício número
86/2022, de 12/04/2022 (item 4). Para Rio das Ostras também foi solicitado que verificasse
a situação das abrangências, pois assim como Cabo Frio, o Ofício cita abrangência regional
e o projeto assistencial cita abrangência municipal. 5. Solicitação de adesão a Deliberação
CIB-RJ 6.585, de 11/11/2021 que pactua o Componente de Apoio Financeiro para
Construir e/ou Reformar e/ou Equipar e/ou Mobiliar os Centros Ambulatoriais de
Especialidade e/ou Diagnóstico nos Municípios do Estado do Rio de Janeiro para o
ano de 2021 – 2022 – SMS de São Pedro da Aldeia (Policlínica Municipal). Sra. Natália
Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea – CIR/BL
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Alves passa a palavra a Sra. Suely que esclarece que será para a construção da nova
policlínica municipal da SMS de São Pedro da Aldeia. 6. Comunicado SES/ASSRBL Nº
08/2022 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho e CIES (SE-CIR/BL). Sra.
Natália informa sobre o Comunicado contendo o andamento dos Grupos Técnicos no
âmbito da CIR, que ocorreram no período entre as Plenárias. Itens destacados: GC Rede
Cegonha: ainda necessário à atualização do PA Rede Cegonha. Cobrança MP; GT RUE:
PAR aprovado na 1ª plenária Extraordinária, ocorrida em 15/03, aguardando o PAR
revisado pelo Articulador do GT; GTR PRI: Foi apresentando o GE e somente o município
de Armação dos Búzios não definiu. No momento, Sr. Leônidas Heringer, Secretário de
Saúde de Armação dos Búzios faz as indicações de Adriana Moutinho (titular) e Patrícia
Paixão (suplente) para compor o GE. Natália informa que é importante a incentivar a
participação dos integrantes. Próxima reunião em 02/05 para confecção do relatório de
diagnóstico do estágio atual do PRI. 7. Outros informes CIB e COSEMS-RJ. Passada a
palavra a Sra. Suely Osorio, que registra que fez o envio do material das reuniões da
Assembleia do COSEMS e da CIB, por e-mail e pelo grupo de Whatsapp; Destaca que a
região da Baixada Litorânea tirou primeiro lugar na 2ª Mostra de Práticas de Saúde
Exitosas IdeaSUS, com município da SMS de Armação de Búzios. Nada mais a tratar, eu,
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da SE-CIR/BL, dei por encerrados
os trabalhos às doze horas e lavrei e assinei a presente Ata. São Pedro da Aldeia, 26 de abril
de 2022.
Márcia Regina da Silva de Mesquita
Representante Nível Central da SES/CIR
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