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

ATA da 2ª Reunião Extraordinária da Comissão Intergestores Regional Baixada
Litorânea.
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às onze horas e cinco
minutos, deu-se início no auditório do CEPEDE - Centro de Pesquisa Desenvolvimento da
Educação - Av. dos Esportistas - Bosque, Armação dos Búzios – RJ a Segunda Reunião
Extraordinária da Comissão Intergestores Regional da Baixada Litorânea, contando com a
presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES): Sr.
Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde, Sra. Natália Dias da
Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL; das Secretarias Municipais de Saúde
(SMS): Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Secretário Municipal de Saúde de Arraial do Cabo,
Sr. Fábio Henrique Passos Waknin, Secretário de Saúde de Armação dos Búzios, Sr.
Roberto Barroso Pillar, Secretário Municipal de Saúde de Cabo Frio, Sr. Leônidas Heringer
Fernandes Saúde, Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Sra. Francislene Dos
Santos Casemiro, Secretária Municipal de Saúde de São Pedro da Aldeia, Sra. Fernanda
Campos Rodrigues, 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 Sr. André Granado, Prefeito do município de Armação dos Búzios; Sra.
Angélica Mauricio Leitão da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio, Sra. Mônica Vieira
Gonçalves, Assessora de Planejamento da SMS de Cabo Frio, Sra. Márcia Santos,
Representante na CT CIR/BL da SMS Armação dos Búzios, Sr. Hélcio Azevedo e Sr.
Marcelo Perelo, Representantes do Hospital Santa Izabel; Sr. Rogério Leopoldo Rocha,
Representante do Hospital São Miguel. A Plenária contou com a presença do Secretário
de Estado de Saúde e de seis Secretarias Municipais de Saúde, sendo cinco Secretários
de Saúde (municípios de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, Cabo Frio, Iguaba
Grande e São Pedro da Aldeia) e um suplente (Saquarema). Sr. Luiz Antônio de Souza
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Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde, dá boas vindas a todos, agradece à SMS de
Armação dos Búzios por ceder o espaço para realização desta reunião e inicia pelo item: I.
Teto para Tratamento Oncológico na Região dos Lagos. O Sr. Luiz Antônio de Souza
Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde, informa que esta reunião é uma
continuação da reunião realizada no dia 29 de agosto de 2017 na SES, e que em outras
reuniões já realizadas sobre o assunto, inclusive com a participação do Prefeito André
Granado, Prefeito de Armação dos Búzios em uma delas, já foi constatado a partir dos
estudos realizados pela SAECA/SES e pelo município de Cabo Frio, que existe um déficit
financeiro para o serviço de oncologia na região. Que está ciente das dificuldades dos
municípios neste momento, em especial de Cabo Frio, que vem arcando com esse déficit.
Relata sobre as dificuldades que o estado também vem passando e que espera que a
situação se regularize para que ele possa honrar com os compromissos já acordados com os
municípios, como o repasse das UPAS, e inclusive os aportes financeiros necessários.
Registra que ainda está aguardando a liberação da emenda parlamentar para o estado.
Informa que neste momento precisa de um esforço coletivo de todos os municípios para que
se possa chegar a uma solução para o problema. Que também é necessário o esforço do
prestador em compreender e ajudar no controle dos serviços prestados. Informa que
conforme solicitado pela região, a Auditoria no prestador será realizada nos próximos dias.
Esclarece que infelizmente neste momento a Secretaria de Estado de Saúde não pode arcar
com o aporte para 100% do déficit financeiro encontrado e propõe que a SES entre com
trezentos e cinquenta mil reais no mês de setembro, e que em outubro, novembro e
dezembro/2017 a SES entre com o valor de duzentos mil reais, e que os municípios arquem
com os outros cento e cinquenta mil reais, a partir do teto MAC de cada um, e de forma
proporcional ao excedente encontrado de cada município. Esse estudo e pactuação quanto
ao rateio dos cento e cinquenta mil podem ser feitas na próxima CIR de setembro, para que
ele possa ajustar o teto MAC de cada um e repassar para Cabo Frio. Que em janeiro de
2018 deverá ser feito uma nova avaliação do serviço de oncologia, e que dependendo da
própria situação financeira do estado, ele mesmo poderá arcar futuramente com o déficit
financeiro existente. Sr. Roberto Barroso Pillar, Secretário Municipal de Saúde de Cabo
Frio informa que ainda sim haverá um déficit e que a porta de entrada não deve ser
totalmente aberta e sim ser aberta gradativamente. O Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira
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Junior, Secretário de Estado de Saúde informa que é necessário fazer o esforço de controlar
os serviços executado e pergunta aos Representantes do Hospital Santa Isabel/ONKOSOL
se há interesse do prestador em colaborar. O Sr. Marcelo Perelo, Representante do Hospital
Santa Izabel/ONKOSOL informa que atualmente está com a equipe de cirurgia
praticamente parada e que isso representa um gasto para o prestador, mas que está disposto
a colaborar. Sra. Angélica Mauricio Leitão da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio pede
a palavra e informa que a porta do serviço foi fechada pela própria regulação estadual, Dra
Kitty, que constatou uma regulação inadequada como a de pacientes de outras regiões, e
que não foram respeitadas as cotas físicas e financeiras para regulação, o que levou um
número excessivo de pacientes em tratamento na unidade. Mas que em nenhum momento
os pacientes inseridos na regulação pelo SER ficaram desassistidos, pois foram todos
encaminhados via REUNI. O Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, Secretário de
Estado de Saúde informa que é necessário saber a situação destes pacientes que são de fora
da região e remanejá-los para suas respectivas regiões. Que falará com a Kitty,
Superintendente de Regulação da SES, para que ela possa vir na próxima CIR para resolver
essa situação e pergunta quantos paciente estão em tratamento atualmente. O Sr. Marcelo
Perelo, Representante do Hospital Santa Izabel/ONKOSOL informa que atualmente tem
aproximadamente mil e duzentos pacientes em tratamento. Sra. Angélica Mauricio Leitão
da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio registra que não é possível abrir totalmente a
porta, pois não há mais como Cabo Frio arcar com os pacientes e que a pedido da Dra.
Kitty, que ela registra ter sido parceira da equipe de Cabo Frio desde início das discussões,
vem autorizando a entrada mensal na ONKOSOL de cinco pacientes de mastologia. Que
sabe que existe uma demanda enorme na região para esses casos. O Sr. Luiz Antônio de
Souza Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde ressalta que é preciso que todos
possam ceder um pouco nesse momento e que a entrada de pacientes novos para mastologia
poderia ser reaberta. Que se não puder haver esse consenso na região o próprio estado pode
assumir a gestão e contratualizar diretamente com o prestador. Sra. Angélica Mauricio
Leitão da Cunha, Suplente da SMS de Cabo Frio informa que diante do repasse informado
para o mês de setembro ela irá autorizar a entrada de novos pacientes de mastologia para
ONKOSOL. O Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde
agradece e pede para que também seja feito um estudo para entrada dos pacientes de
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cabeça/pescoço. Sra. Mônica Vieira Gonçalves, Assessora de Planejamento da SMS de
Cabo Frio informa que é necessário rever os tetos de hematologia e de cabeça/pescoço que
não estão na região. O Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, Secretário de Estado de
Saúde sugere a elaboração de uma deliberação regional solicitando esses tetos. Sugere que
sejam solicitados 50% de Hematologia e 100% de cabeça/pescoço. Sra. Mônica Vieira
Gonçalves, Assessora de Planejamento da SMS de Cabo Frio pede a palavra e reforça que é
necessário que novos recursos para a oncologia no estado sejam solicitados ao Ministério
da Saúde e destaca ainda que não é possível abrir totalmente a porta sem realizar a
auditoria, controle e alta dos pacientes, pois o prestador já excede a capacidade instalada e
definida pela portaria de novecentos pacientes. O Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira
Junior, Secretário de Estado de Saúde concorda e sugere inclusive que a região prepare essa
deliberação regional solicitando novos recursos para o MS, incluindo todos os estudos que
já foram feitos. Que em relação às capacidades instaladas e definidas em portaria
ministeriais é necessária a revisão, pois na prática o número de pacientes sempre excede. O
Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde pergunta se
alguém tem mais alguma consideração em relação à oncologia, e não havendo nenhuma
manifestação, o Secretário de Estado passa então para o item II. Leitos de UTI do
Hospital São Miguel. É passada a palavra ao Sr. Leônidas Heringer Fernandes, Secretário
Municipal de Saúde de Iguaba Grande, que agradece pela possibilidade de apresentar essa
outra dificuldade da região nesta reunião. Relata sobre as dificuldades de leitos de UTI na
região, e que até existem possibilidades para abertura de novos leitos na rede, como Rio das
Ostras, Cabo Frio e Arraial do Cabo, mas que a região precisa do auxílio do estado. Que é
compreensível não ser possível manter um leito de UTI com o valor de tabela SUS de
quatrocentos e cinquenta reais. Que houve um acordo para pagamento de uma dobra pela
região, mas que não ocorreu à devida contratualização por parte da gestão anterior do
município de Cabo Frio, e com isso também é compreensível que o município de Cabo Frio
não arque com esse pagamento. Que houve uma reunião entre o prestador, ele e o
Secretário de Cabo Frio, onde foi demonstrado o interesse pelo prestador em se manter no
SUS com o valor dobrado, tendo sido esclarecido ao prestador que para solicitar tal aporte
ao estado deverá haver uma contratualização adequada com estabelecimento de metas
qualitativas e quantitativas. O Sr. Luiz Antônio de Souza Teixeira Junior, Secretário de
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Estado de Saúde informa que precisa analisar melhor junto a sua equipe a situação e sugere
a marcação de uma reunião na SES entre ele, o Secretário Municipal de Saúde de Cabo
Frio, Roberto Pillar, o Secretário Municipal de Saúde de Iguaba Grande, Leônidas Heringer
e o Sr. Rogério Rocha para essa discussão. Que tem conhecimento que o prestador vem
sendo seletivo quanto aos pacientes e que isso precisa ser discutido. Sra. Mônica Vieira
Gonçalves, Assessora de Planejamento da SMS de Cabo Frio informa que o prestador tem
os leitos de UTI habilitados como tipo II. Sra. Angélica Mauricio Leitão da Cunha,
Suplente da SMS de Cabo Frio pede a palavra e informa que não é só a questão da UTI que
precisa ser discutida, mas também a da clínica médica, pois exceto pelo município de
Araruama, nenhum município tem teto de clínica médica pactuado com Cabo Frio, e que
por muitas situações os pacientes com condições de clínica médica vêm aguardando no
leito de CTI por um procedimento. E que outros municípios vêm relatando que não
conseguem vagas no Hospital São Miguel. Sr. Fábio Henrique Passos Waknin, Secretário
de Saúde de Armação dos Búzios relata que o prestador não aceita nenhum paciente que
precise ou possa precisar de diálise, e que isso é preocupante diante da longevidade que
existe e da necessidade da diálise por grande parte dos pacientes. Sr. Rogério Leopoldo
Rocha, Representante do Hospital São Miguel informa que possui quarenta leitos de clinica
médica e que não possui o serviço de diálise. Que o valor pago a ele pela tabela SUS é
baixo e que é impossível manter determinados pacientes. O Sr. Luiz Antônio de Souza
Teixeira Junior, Secretário de Estado de Saúde sugere que para auxiliar a sanar a questão da
clínica médica é necessário que os municípios façam remanejamento de teto para este fim.
Reforça que é necessária a marcação de uma reunião na SES entre ele, o Secretário
Municipal de Saúde de Cabo Frio, Roberto Pillar, o Secretário Municipal de Saúde de
Iguaba Grande, Leônidas Heringer e o Sr. Rogério Rocha para essa realizar a discussão.
Que após a semana do feriado estará fazendo o agendamento. A próxima reunião ordinária
da CIR/BL foi marcada para o dia 26 de setembro de 2017, com a pauta e local a serem
informados posteriormente. A reunião foi encerrada às treze horas e dez minutos. Nada
mais a tratar, eu Natália Dias da Costa Alves, Secretária Executiva da CIR/BL, dei por
encerrados os trabalhos e lavrei e assinei a presente ata. Armação dos Búzios, 02 de
setembro de 2017.
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