Assessoria de Regionalização

ATA da 02ª. Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 02 minutos,
deu-se início, na sede da Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Regional
Serrana, situada a Av. Euterpe Friburguense nº. 93, centro – Nova Friburgo/RJ, a 02°
Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional da Região Serrana, contando
com a presença dos membros da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
(SES) – Sra. Dayse Santos de Aguiar (Representante Titular de Nível Central
SES/RJ), Sra. Nathália Busch Bom (Secretária Executiva da CIR-S), Sra. Jéssica
Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S), Sra. Claudia Bertolli
Ormelli (Coordenadora NDVS-Serrana), Sra. Alcideia Schuenck Guilande
(Representante NDVS-Serrana), Do COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa
(Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das Secretarias Municipais de Saúde: Sr.
Rafael dos Santos Martins (Suplente SMS de Cachoeiras de Macacu), Sra. Vânia
Lúcia Vieira Huguenin (Titular SMS de Cordeiro), Sr. Rafael Tressi (Suplente SMS
de Guapimirim), Sra. Sueli Scotelaro Porto (Suplente SMS de Nova Friburgo), Sra.
Denise Cristina Kronemberg (Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Giovana Figueredo
Pires (Representante SMS de São José do Vale do Rio Preto), Sra. Ana Lúcia Bello
Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Sra. Patrícia de Araujo Aragão
(Representante SMS Teresópolis), Sra. Michelli Machado Campos (Suplente SMS de
Trajano de Moraes). A Plenária contou com a presença da representação da SES,
COSEMS e de 09 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 01 Secretário de
Saúde, 08 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem representação as SMS
de: Bom Jardim, Cantagalo, Carmo, Duas Barras, Macuco, Santa Maria
Madalena e São Sebastião do Alto. A Sra. Dayse Santos de Aguiar iniciou a
reunião, saudando todos os presentes. I. Apresentação: 1. Novo Modelo de
Financiamento de Custeio da Atenção Primária à Saúde - APS: a Apoiadora
Regional do COSEMS, Sra. Solange Cirico, abordou as principais dúvidas que
envolvem a nova forma de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde,
instituída pela Portaria MS/GM n° 2.979 de novembro de 2019. O novo modelo de
financiamento de custeio da APS busca estimular o alcance de resultados e é
composto pelos seguintes componentes: capitação ponderada, pagamento por
desempenho e incentivo para ações estratégicas. A Sra. Solange apresentou uma
ferramenta desenvolvida pelo Cosems, em parceria com a SES, para simulação dos
valores relativos à transição dos municípios para o novo modelo, de modo a facilitar a
visualização e a compreensão. A apresentação suscitou dúvidas e questionamentos
dos presentes, tendo em vista o escopo e a complexidade das mudanças relacionadas à
nova política. Por essa razão, a Sra. Dayse sugeriu, a título de encaminhamento, a
realização de uma Oficina de Trabalho para tratar do tema, em conjunto com o GT de
Atenção Básica/Primária e presença da área técnica da SES, além do Cosems, para
aprofundar as questões trazidas pelos municípios. A Secretaria Executiva da CIRSerrana entrará em contato com a Apoiadora Regional da SES para Atenção Primária

à Saúde, a Sra. Josiane Medrado, e apresentará assim a proposta. II. Pactuação: 1.
Ata da 01ª Reunião Ordinária CIR-S 2020: foi pactuada a Ata da 01º Plenária
Ordinária da CIR-Serrana. O documento com a transcrição da reunião foi enviado,
previamente, aos gestores, via e-mail, através da Secretaria Executiva da CIR para
apreciação. III. Informes: 1. Informes Vigilância em Saúde – NDVS. A Sra. Dayse
Aguiar informou que, com o objetivo de reforçar as atualizações do panorama da
região sobre o Cenário de Arboviroses e informes pertinentes à Vigilância em Saúde,
com foco na Região Serrana, este item passa a ser ponto de pauta permanente e sob o
formato de “informe” e não mais de “apresentação”, como já é feito nas demais
Regiões de Saúde. Trata-se de uma síntese da apresentação mensal que é realizada na
CIB pela SVEA/SES e não de sua reprodução, pois a mesma é disponibilizada aos
gestores mensalmente. Outros temas da Vigilância a serem abordados na CT e na
Plenária CIR deverão ter a solicitação de pauta de acordo com os fluxos
estabelecidos. Em seguida a Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDVS-Serrana,
atualizou o Cenário de Arboviroses, de acordo com os dados da apresentação
realizada durante a última Plenária CIB/RJ. A Sra. Claudia reiterou os termos do
Ofício Circular SES RJ nº22 de fevereiro de 2019, sobre a necessidade de atualização,
pelos municípios, do número de imóveis. Também atualizou o número de casos de
sarampo no estado e na Região Serrana, que se encontra com casos confirmados em
Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis, destacando a necessidade de intensificação
das equipes em relação à cobertura vacinal e ações de bloqueio. A Sra. Claudia
informou, também, que foi enviado, via e-mail, aos municípios, o Ofício Circular SES
SVS SEI nº09/2020, acerca da capacitação em ‘Manejo Clínico da Dengue Sorotipo
II e Sarampo, retificando o local de realização na Serrana, que acontecerá no
município de Nova Friburgo, no dia 24/03/2020, com início às 10.00h. A atividade
visa ampliar o número de profissionais capacitados na região, diante do cenário de
risco de epidemia no Estado do Rio de Janeiro. E, por fim, a Sra, Claudia reforçou os
termos do Ofício Circular SES/ SVS SEI nº 06/2020, que versa sobre a última
atualização sobre o Coronavírus, pois os casos suspeitos, prováveis e/ou confirmados
devem ser notificados de forma imediata pelo profissional de saúde responsável pelo
atendimento, ao Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde
(CIEVS), da Secretaria de Estado do Rio de Janeiro. 2. Cirurgias Eletivas. A Sra.
Dayse reforçou a necessidade de elaboração da programação regional dos recursos
financeiros destinados pelo Ministério da Sáude às cirurgias eletivas, com definição
dos municípios executores para o ano de 2020, no intuito de que seja pactuada na
Plenária Ordinária de março. 3. Indicadores de Pactuação Tripartite e
Bipartite/DIGISUS. A Secretaria Executiva da CIR-Serrana reforçou a importância
da participação na Oficina da Região Serrana, que será realizada no dia 03/03/2020,
com início às 09h:30min, na sede da CIR-S/NDVS, para discutir as orientações do
processo de pactuação dos indicadores e estabelecimento das respectivas metas, de
acordo com os Planos de Saúde e Programações vigentes. A Sra Nathália Busch Bom,
Secretária Executiva da CIR-S, informou que foi enviada, via e-mail, aos municípios,
a Nota Técnica nº 01 da Assessoria de Planejamento da SES, contendo toda a
programação prevista. 4. Comunicado AR/SE-CIR Serrana n°. 02/2020 sobre os
Grupos de Trabalho, Condutores, CIES e CIB/RJ: a Secretaria Executiva da CIRS reforçou os principais informes de interesse regional que foram apresentados
durante a última Plenária da CIB/RJ e informou que encaminha aos gestores, via email, um comunicado sobre o andamento dos grupos técnicos no âmbito da CIR, que
ocorreram entre as reuniões da Comissão. 5. Informe COSEMS/RJ: a Sra. Solange
Cirico reforçou a necessidade de que os municípios se atentem ao prazo para

fechamento do Relatório Quadrimestral. Em seguida, reiterou a situação do SIOPS,
pois há municípios que não homologaram, sendo que o prazo se encerra em 28
/02/2020 e, após este prazo, as transferências de recursos financeiros serão suspensas.
Por fim, foi enviada aos municípios, via e-mail, a Portaria MS/SAS nº 99 de 07 de
fevereiro de 2020, que redefine registro das Equipes de Atenção Primária e Saúde
Mental no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Sem nenhum
outro assunto a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Jéssica Costa Lemos, Assistente da
Secretaria Executiva da CIR/Serrana, lavrei e assinei a presente Ata. Nova Friburgo,
19 de fevereiro de 2020.
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