Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Assessoria de Regionalização

ATA da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas, deuse início na sede da CIR/BL, situada à Av. São Pedro nº 300 – sala 207, Centro – São Pedro
da Aldeia - RJ, a Sexta 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. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL,
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL e Sra. Simone Machado
de Azevedo, Assistente da SE-CIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde (SMS): Sr.
Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, Sra. Marcia Santos,
Suplente da SMS Armação dos Búzios, Sra. Bianca Frederico, Suplente da SMS Arraial do
Cabo, Sra. Carla Valéria F. Rodrigues Machado, Suplente da SMS de Cabo Frio, Sra.
Magna Rosa Miranda, Suplente da SMS de Casimiro de Abreu, Sra. Adriana Moutinho,
Assessora de Planejamento em Saúde da SMS Iguaba Grande representando o Gestor
através do Ofício: 113/GAB/SMS/206, Sra. Lenise Maria Pedrosa da Silva, Suplente da
SMS de Rio das Ostras, Sra. Marcia Costa, Suplente da SMS São Pedro da Aldeia, Sra.
Mônica Vieira Gonçalves, Suplente da SMS de 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 do Sra. Fernanda S. Nunes, Auditora da SMS de Cabo Frio. A Plenária contou
com a presença da representação da SES, de nove Secretarias Municipais de Saúde,
sendo nove suplentes (municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do
Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro da
Aldeia e Saquarema). É dada a palavra a Suplente do Nível Central, Sra. Flávia Mendes,
que dá boas vindas a todos, justifica a ausência da Sra. Márcia Freitas, Representante do
Nível Central da SES na CIR/BL por motivo de saúde e inicia a reunião pelo item: I.
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
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Pactuação: 1. Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária CIR/BL de 2016. Sra. Flávia
Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que a minuta da ata da
plenária de julho foi disponibilizada por email e questiona se alguém tem alguma
consideração ou correção a sugerir. Não havendo nenhuma consideração a Ata da 6ª
Reunião Ordinária CIR/BL de 2016 foi pactuada. 2. Indicação de 1 (um) titular e 1 (um)
suplente para formalização dos representantes das CIES regionais, nas reuniões
CIES/RJ (SES). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL,
informa que foi solicitado pela AR e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da CIR/BL que informa que se se trata de cumprimento frente à
solicitação contida na CI SUBG/SED Nº122/2016, onde são solicitado os representantes;
informa que os membros da CIES/BL e da CT CIR/BL sugeriram que os integrantes da
CIES/BL para representação na CIES/RJ fossem o Coordenador e o Relator da Comissão,
até dezembro de 2016. Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL,
pergunta se há algum questionamento a ser feito. Não houve manifestação e é pactuada a
indicação de 1 (um) titular e 1 (um) suplente para formalização dos representantes da
CIES/BL, nas reuniões CIES/RJ, a saber: Rosemary Calazans – Coordenadora da CIES/BL
(Titular) e Marcia Maria de Jesus – Relatora da CIES/BL (Suplente), válidas até
dezembro de 2016, devendo a CIR/BL repactuar as indi cações para o ano de 2017.
3. Repactuação do serviço odontológico em centro cirúrgico a pacientes com
deficiência. Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa
que foi solicitado pela AR e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL que informa que todos os municípios da Baixada Litorânea
pactuaram o Hospital Estadual Rocha Faria para este atendimento e esta unidade hospitalar
foi municipalizada para o Rio de Janeiro em março do corrente ano e para garantir a
continuidade deste atendimento odontológico no estado, a Superintendência de Gestão das
Unidades Hospitalares / SES-RJ passou a ofertar este serviço no Hospital Estadual Carlos
Chagas. Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, pergunta se há
algum questionamento a ser feito. Não houve manifestação e é repactuado o serviço
odontológico em centro cirúrgico, a pacientes com deficiência, para o Hospital Estadual
Carlos Chagas. 4. Curso de Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde, através do PROGESUS/MS – Programa de Qualificação e Estruturação da
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Gestão do Trabalho e Educação no SUS (SES). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível
Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela Subsecretária de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL que informa trata-se da oferta de vagas do Curso de
Especialização em Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde que tem por objetivo
especializar equipes do setor de gestão do trabalho e da educação em saúde das instâncias
estaduais e municipais do SUS. Realiza a apresentação do referido curso e que foram
ofertadas 02 vagas para Região da Baixada Litorânea. Ficou acordado um prazo de 7 (sete)
dias para os gestores manifestarem interesse, se não houver interesse irá ser feira uma
deliberação abrindo mão das vagas ofertadas. Se houver interesse por mais de uma vaga, a
SE-CIR/BL irá realizar sorteio. 5. Plano de Aplicação do Recurso Repassado pelo
Ministério da Saúde para a Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea –
CIR/BL (SES). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa
que foi solicitado pela SE-CIR/BL e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa
Alves, Secretária Executiva da CIR/BL que informa tratar-se do cumprimento à
Deliberação CIB-RJ nº 1050 de 16/10/2010 que define as orientações gerais para
elaboração deste plano de aplicação e realiza a apresentação da proposta do Plano de
Aplicação do Recurso CIR/BL. Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na
CIR/BL, pergunta se há algum questionamento a ser feito. Não houve manifestação e é
pactuado a aprovação do Plano de Aplicação do recurso repassado pelo Ministério da
Saúde no valor de R$20.000,00 (vinte e mil reais) para implementação e fortalecimento da
Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea, referente ao ano de 2010. Neste
momento a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, informa a
SMS de São Pedro da Aldeia precisa citar este recurso no Relatório Anual de Gestão e no
orçamento municipal. II. Informes: 1. Formulário para diagnóstico do complexo
regulador – GT Regulação SES/COSEMS (SES). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível
Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pelo GT Regulação SES/COSEMS e
pela Assessoria Regionalização e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL, que informa tratar-se do Formulário para diagnóstico do
complexo regulador elaborado no intuito de permitir que o GT de Regulação
SES/COSEMS possa conhecer um pouco mais do dia a dia do seu complexo regulador,

Folha 3 de 11

permitindo um mapeamento das necessidades locais e tentando estabelecer parcerias para a
melhoria do processo como um todo. Todos os municípios da Baixada Litorânea devem
preencher o formulário e encaminhar para a Secretaria Executiva da CIR/BL até o dia
30/09/2016, logo os presentes solicitam um prazo maior para responder este formulário. A
Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, informa que o prazo foi
definido pelo GT REUNI, destaca que é importante o envio dos formulários e que a
Secretaria Executiva irá encaminhar os formulários a SES, conforme cada município
enviar. 2. Nota Técnica Conjunta n° 001 SEASDH-RJ e SES-RJ: Sala de Situação
Municipal de Coordenação e Controle para enfrentamento à Microcefalia (CIB/SES).
Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi
solicitado na 9ª reunião CIB-RJ e passa a palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves,
Secretária Executiva da CIR/BL, que informa tratar-se de Nota Técnica Conjunta n° 001 da
SES e SEASDH, que versa sobre a atuação intersetorial para atenção aos casos de
microcefalia entre a rede de saúde e assistência social, como também a criação de salas de
situação de monitoramento de Arboviroses eixo I e eixo II nos municípios para discussão e
definição da região sobre a implantação. Os presentes definem como encaminhamento a
realização de um GT Ampliado com o GT Vigilância em Saúde, GC da Rede Cegonha e
GT Atenção Básica com os representantes que foram indicados pela região como referência
municipal para casos de microcefalia. 3. Plano de Enfrentamento da Sífilis Congênita
(SES). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi
solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e passa a palavra para a Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que informa que durante a CIB de
Setembro foi apresentado um quadro com informação por região dos planos de
enfrentamento entregues à SVS e os municípios da BL com pendências são: Araruama e
São Pedro da Aldeia. Relata o município de São Pedro da Aldeia vem informando que está
com dificuldades em aprovar seus planos no Conselho Municipal de Saúde e que a
orientação do Núcleo de Vigilância em Saúde da Baixada Litorânea (NSVS/BL), durante
reunião do GTVS, foi que todos os Planos de Contingências Municipais precisam ser
aprovados nos seus referidos conselhos. Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária
Executiva da CIR/BL, sugere que a SMS de São Pedro da Aldeia protocole o Plano de
Contingência no Protocolo Geral da SES e que faça contato diretamente com a SVS/SES
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esclarecendo as dificuldades junto ao Conselho Municipal. 4. Plano de Contingência para
Arboviroses (SES). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL,
informa que foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e passa a palavra para
a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que informa que
durante a CIB de Setembro foi apresentado um quadro com informação por região dos
planos de enfrentamento entregues à SVS e os municípios da BL com pendências são:
Armação dos Búzios, Cabo Frio, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia e Saquarema. Neste
momento, Rio das Ostras e Saquarema informam terem protocolados os referidos planos no
Protocolo Geral da SES. 5. Solicitação da indicação de 1 (um) articulador de cada
Secretaria Municipal de Saúde para Vigilância das Doenças Crônicas Não
Transmissíveis. – DCNT. Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na
CIR/BL, informa que foi solicitado pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e passa a
palavra para a Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, que
informa que este item foi apresentado na 6° CIB; considerando a elaboração de agenda
estratégica para enfrentamento das DCNT, a SVS solicita a identificação de articuladores
municipais para vigilância das DCNT. O envio da indicação do técnico deve ser realizado a
Superintendência

de

Vigilância

Epidemiológica

e

Ambiental

através

do

e-

mail: dcnt@saude.rj.gov.br - (21) 2333-3852. Os municípios da BL com pendências são:
Cabo Frio, Rio das Ostras e Saquarema. É solicitado que todos os convites para reuniões
sejam repassados pela SE/CIR-BL. 6. Autorização para início de Obra (SMS Armação
dos Búzios). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa
que foi solicitado pela SMS de Armação dos Búzios e se trata de informe sobre autorização
para início de obra da Unidade de Saúde do Programa de Requalificação de UBS. Proposta
nº 11962794000114003 – Construção. Este item já passou na ultima reunião da CIB 7.
Credenciamento e habilitação do Laboratório Vitor Travassos (SMS Cabo Frio). Sra.
Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado
pela SMS de Cabo Frio e se trata de informe sobre credenciamento e habilitação do
Laboratório Vitor Travassos, Processo SMS/CF n° 2014/9638. O Setor Controle e
Avaliação da Secretaria de Saúde de Cabo Frio informa que o prestador apresenta, no
CNES 7291698, os seguintes credenciamentos e habilitações: Exames Bioquímicos,
Exames de Uroanalise, Exames Hematológicos e Hemostasia e Exames Sorológicos e
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Imunológicos. Neste momento, os presentes solicitam que o item 8 do Informe seja o
último item de discussão da pauta. 9. Revisão de PPI SMS São Pedro da Aldeia (SMS
São Pedro da Aldeia). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL,
informa que foi solicitado pela SMS de São Pedro da Aldeia e trata-se de solicitação de
transferência do teto financeiro de Ressonância Magnética do município de Itaboraí, para o
teto do município de Cabo Frio - Cota Física Anual: 64.487397 e Cota Financeira Anual:
18.140,075390. 10. Revisão de PPI SMS Araruama (SMS Araruama). Sra. Flávia
Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela
SMS de Araruama e trata-se de solicitação de transferência, através do Ofício:
13/2016/SESAU/ASSESSORIA, do teto físico e financeiro de Ressonância Magnética do
município de Itaboraí para o teto do município de Araruama - Cota Física Anual: 145,403 e
Cota Financeira Anual: R$ 39.083,20. 11. Revisão de PPI SMS Araruama (SMS
Araruama). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa
que foi solicitado pela de Araruama e trata-se de solicitação de transferência, através do
Ofício: 15/2016/SESAU/ASSESSORIA, do teto físico e financeiro de Tomografia do
município de São Pedro da Aldeia para o teto do município de Araruama - Cota Física
Anual: 974,49 e Cota Financeira Anual: R$128.859,73. Neste momento a Sra. Natália
Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, por solicitação da SMS de São
Pedro da Aldeia, inseri o seguinte item de pauta: Revisão de PPI SMS São Pedro da
Aldeia (SMS São Pedro da Aldeia) que se trata de solicitação de transferência do teto
financeiro de Endoscopia Digestiva (Esofagogastroduodenoscopia) do município de
Casimiro de Abreu, para o teto do município de São Pedro da Aldeia - Cota Física Anual:
371,608643 e Cota Financeira Anual: 15.926,367750. 12. Andamento da Capacitação
Pré-Natal Risco Habitual (COSEMS/RJ). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central
da SES na CIR/BL, informa que foi solicitado pela Apoiadora Regional do COSEMS-RJ,
Suely Osório e passa a palavra para a mesma que relata e faz apresentação sobre a
participação dos municípios da Baixada Litorânea. 13. Comunicado SES/SG/AR/SCBL
Nº 31/2016 sobre os Grupos Condutores, Grupos de Trabalho, CIES e CIB-RJ (SECIR/BL). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, informa que
o Comunicado contendo o andamento dos Grupos Técnicos no âmbito da CIR, que
ocorreram no período entre as Plenárias e os itens de pauta da 9ª Reunião Ordinária da CIB-
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RJ, de interesse regional foi encaminhado via e-mail aos Membros da CIR/BL em 27 de
setembro de 2016. Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL,
informa que: o GT Atenção Básica está com muitas dificuldades em se encontrar por falta
de quórum e que os integrantes estão condicionando a presença da Área Técnica da SES na
condução da reunião. Os técnicos municipais devem realizar as discussões, independente da
presença da área técnica da AB da SES. Fato que já foi esclarecido a Coordenação. Natália
solicita que os municípios busquem viabilizar a presença dos técnicos na reunião,
considerando a importância das discussões da AB; GT RCPD apresenta grande dificuldade
em se reunir e no envio das informações para constar no Plano de Ação Regional; GT
Consórcio, as atas já estão com todas as assinaturas, faltando apenas a do Presidente
Alcebíades Sabino, e irá solicitar a Sra. Ana Cristina Carvalho Miranda Guerrieri,
Secretária Municipal de Saúde de Rio das Ostras, que leve para o mesmo assinar e após irá
verificar a necessidade do registro das mesmas, apenas para fins de regularizações
bancárias, uma vez que para consórcios com natureza jurídica pública não se faz necessário
registro de atas. Sra. Bianca Frederico, Suplente da SMS Arraial do Cabo e Coordenadora
do GC Rede Cegonha, relata sobre as dificuldades que o grupo vem apresentando com: a
Triagem Neonatal (demora de mais de seis meses na entrega de resultados dos testes do
pezinho e falta de kit para realização do teste); ausência da presença da Área Técnica da
SES nas reuniões do grupo bem como falta de resposta nas perguntas regionais. Logo, a
Sra. Suely Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da
CIB/RJ, sugere que seja realizada uma deliberação de consulta à Área Técnica da SES
referente às demandas sem resposta dos integrantes do GC da Rede Cegonha e também
reunião com os membros envolvidos no processo materno-infantil e todos os presentes se
manifestam de acordo. Sra. Bianca Frederico, Suplente da SMS Arraial do Cabo e
Coordenadora do GC Rede Cegonha, relata mais uma vez sobre as dificuldades que vem
tendo em relação às memórias da reunião do GC Rede Cegonha no que se refere ao
posicionamento do NDVS/BL; que as memórias são elaboradas e validadas por ela, que é
relatora e coordenadora, e que após a última divulgação realizada, elas encaminharam email informando que vão realizar reunião interna da equipe para analisar e ver se
concordam ou não com o que está escrito na memória. Bianca esclarece que foi esclarecido
na última reunião do GC que após divulgação todos podem fazer sugestões na redação, e
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que não pretende perder tempo nas reuniões com alterações irrelevantes; que não concorda
que os todos técnicos do NDVS/BL façam sugestões, pois apenas dois estiveram presentes
na reunião. Neste momento, os presentes definem que conformo descrito na Deliberação
CIR/BL Nº 27, de 27 de agosto de 2015 - Art. 3°- Os coordenadores dos GT deverão
avaliar e validar as memórias das reuniões no prazo máximo de 3 (três) dias após o
recebimento da memória pela relatoria do GT e submete-la para a Secretaria Executiva da
CIR/BL para fins de divulgação e arquivamento. E que as ressalvas sejam realizadas
durante as reuniões. Quem valida a memoria de reunião é o Coordenador do referido grupo
de trabalho. Sra. Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, informa
que a Secretaria Executiva da CIR/BL foi copiada no e-mail citado pela Coordenadora do
GC Rede Cegonha, que compreende a preocupação apontada e que auxiliará nos
encaminhamentos pactuados em relação à validação das memórias. Sr. Maxwel Sócrates
dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama e relator do GT Urgência e
Emergência, propõe um GT ampliado do GT RUE com CT para disponibilizar as memorias
das visitas técnicas realizadas nas portas de entradas dos hospitais da região, assim ficou
agendado para o mês de dezembro de 2016. 14. Informes COSEMS-RJ. Sra. Flávia
Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, passa a palavra a Apoiadora
Regional do COSEMS-RJ, Suely Osório, que informa os seguintes itens: Situação atual da
realização da Campanha de Vacinação antirrábica e descontinuidade no fornecimento de
Imunobiológicos – vacina contra raiva – ver mudança no esquema vacinal para 04 doses
para casos de pré-exposição utilizar a dose intradérmica; Ratificar o remanejamento de
Tomografia de Casimiro de Abreu; Pactuar a utilização do recurso financeiro proveniente
da Portaria GM/MS nº 2953/2009, da Politica Nacional de Educação Permanente em
Saúde, depositado no Fundo Municipal de Saúde de Iguaba Grande para a participação de
03 (três) técnicos da região na 15ª EXPOEPI; Participação do Estado do RJ nos Consórcios;
Homologação PMAQ – 3º Ciclo; Portaria nº 1535 de 18 de agosto de 2016- divulga o
resultado do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS) em
2015 e valores financeiros a serem repassados aos municípios; Bolsa Família; Aprovação
da minuta de Deliberação sobre o Rol de Indicadores para o exercício 2016 e cronograma
de pactuação municipal e estadual. Neste momento, retorna-se ao item 8. Andamento da
Comissão de Acompanhamento e Monitoramento do POA – Hospital Santa Izabel –
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Onkosol (SMS Cabo Frio). Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na
CIR/BL, informa que foi solicitado pela SMS de Cabo Frio, trata-se do informe sobre as
reuniões e encaminhamentos propostos pela comissão e passa a palavra para a Sra. Carla
Valéria F. Rodrigues Machado, Suplente da SMS de Cabo Frio, que realiza apresentação
sobre a Produção de Oncologia Ambulatorial – sem consulta – de cada município da região
da Baixada Litorânea, informado pelo prestador Onkosol. Neste momento, o Sr. Maxwel
Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, informa que não existe
sistema que comprove que realmente esse quantitativo de pacientes se encontram em
tratamento na Onkosol porque depois que é inserido no sistema para a primeira consulta,
esse controle se perde. Sra. Carla Valéria F. Rodrigues Machado, Suplente da SMS de Cabo
Frio, informa que a apresentação em vigor está focada na parte financeira, demonstrando
que todos os municípios estão acima do pactuado na PPI, e porque o município de Cabo
Frio precisa solicitar um aporte financeiro ao Estado por não está suportando arcar com as
despesas (aproximadamente R$700.000,00) a mais do seu teto financeiro. E os Gestores
precisam se sensibilizar, junto a Cabo Frio, porque não se sabe até quando o município vai
conseguir arcar com essa despesa. E se não conseguir, infelizmente vão suspender novos
atendimentos. Lembra que os R$50.000,00 que entram no teto do município são para o
Polo Diagnóstico, e que o valor está sendo utilizado para manutenção do serviço. Sr.
Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS de Araruama, relata que não há
sistema que informe que o paciente fez a primeira consulta e que continua ou não o
tratamento com custo financeiro para a Onkosol; que de repente ele pode ir de 6/6 meses
fazer um controle ou uma avaliação, essa questão só pode ser esclarecida fazendo uma
busca ativa de todos os pacientes; relata ainda que este dado informado nesta apresentação
pode não ser verídico. Sugere que seja realizada uma auditoria neste prestador nesta
questão relacionada ao número de pacientes informados pelo referido prestador. Logo, a
Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível Central da SES na CIR/BL, sugere que o setor de
Controle e Avaliação de cada município faça um controle dos pacientes em tratamento, já
que não há sistema que o faça. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS
de Araruama, relata que não se pode eximir o Estado da responsabilidade da falta de
assessoramento técnico, e que não houve no controle dos prestadores mesmo à época em
que o prestador era de responsabilidade da Gestão Estadual. Sra. Flávia Mendes, Suplente
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do Nível Central da SES na CIR/BL, sugere que Cabo Frio faça uma avaliação como um
todo, sobre os recursos financeiros alocados no seu teto e tente organizar de acordo com os
serviços que não ultrapassam o teto, como a cardiologia. Sra. Carla Valéria F. Rodrigues
Machado, Suplente da SMS de Cabo Frio, traz como proposta a solicitação, pelos Gestores,
de ajuda aos parlamentares para ajudar nesta situação da Oncologia da região. A Sra. Suely
Osório, Apoiadora Regional e representante da Baixada Litorânea na CT da CIB/RJ, sugere
que esta apresentação seja realizada na próxima plenária para poder ter os
encaminhamentos necessários. Sr. Maxwel Sócrates dos Santos Barbosa, Suplente da SMS
de Araruama, sugere que seja feita uma Nota Técnica para apresentação na CT e CIR de
outubro e definição de encaminhamentos pelos gestores e também solicitar à SES que apoie
Cabo Frio. A próxima reunião ordinária da CIR/BL foi marcada para o dia 20 de outubro de
2016, com a pauta e local a serem informados posteriormente. A reunião foi encerrada às
doze horas e quarenta minutos. Nada mais a tratar, Sra. Flávia Mendes, Suplente do Nível
Central da SES na CIR/BL, deu por encerrados os trabalhos, antes convocando os
participantes para a próxima reunião. Eu, Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva
da CIR/BL, lavrei e assinei a presente ata. São Pedro da Aldeia, 29 de setembro de 2016.
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