Assessoria Regionalização

ATA da 02ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional Serrana
Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 20
minutos, deu- se início, na sede da Secretaria Executiva CIR-Serrana, situada a Av.
Euterpe Friburguense nº 93, Centro – Nova Friburgo, através de videoconferência 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 dos Santos Aguiar (Representante de Nível Central Títular
SES/RJ), Sra. Dayse Muller Fernandes (Representante Suplente de Nível Central
SES/RJ), Sra. Jéssica Costa Lemos (Assistente da Secretaria Executiva da CIR-S
SES/RJ), Sra. Alcidéa Schuenck Guilande (Representante Técnica do NDAVS-Serrana
SES/RJ), Sra. Claudia Lunardi (Representante da Supeintedência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação SES/RJ), Sra. Carolina Lazzarotto (Representante
Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos SES/RJ) e
Rodrigo Lages (Superintendência de Gestão da Atenção Integreda a Saúde). Do
COSEMS/RJ: Sra. Solange Cirico Costa (Apoiadora Regional COSEMS/RJ). Das
Secretarias Municipais de Saúde: Sr. Alison Campos (Suplente SMS de Cachoeiras
de Macacu), Sr. Mácio Barbas (Titular SMS de Cantagalo), Marcus Delfraro (Titular
SMS de Cordeiro), Sr. Cleiton Cardoso (Suplente SMS de Guapimirim), Sra.
Elisangêla Silva Nascimento da Conceição (Representante SMS de Guapimirim), Sra.
Sheila Medeiros (Representante SMS de Guapimirim), Sra. Maya Loureiro (SMS de
Guapimirim), Roseléa Antunes (Representante de Guapimirim), Sra. Sabrina Santana
(Representante SMS de Guapimirim), Sr. José Luiz Pereira de Souza Junior (Titular
SMS de Macuco), Sr. Ricardo Fazole (Suplente SMS de Nova Friburgo), Fabíola Heck
(Suplente SMS de Petrópolis), Sra. Elis (Representante SMS de São Sebastião do
Alto), Sra. Ana Lúcia Bello Rodrigues Ramos (Suplente SMS de Sumidouro), Antônio
Henrique Vasconcellos Rosa (Titular SMS de Teresópolis) e Michelle Machado
Campos (Suplente SMS de Trajano de Moraes). A Plenária contou com a presença
da representação da SES/RJ e de 08 Secretarias Municipais de Saúde, sendo 04
Secretário(a)s de Saúde, 10 Suplentes/Representantes Oficiais. Ficaram sem
representação as SMS de: Bom Jardim, Carmo, Duas Barras, Santa Maria
Madalena, São José do Vale do Rio Preto. A Sra. Dayse Aguiar iniciou a reunião
saudando e agradecendo a todos pela presença, considerando, em atenção à proposta da
SE/CIR-Serrana para que a 02º Reunião Ordinária fosse realizada de modo virtual
através de videoconferência, em virtude do cenário atual de Emergência em Saúde
Pública, devido ao Coronavírus/COVID – 19. I.Apresentação:1. Financiamento do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.
Solicitado pela Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.
A Sra. Carolina Lazzarotto, Superintendente, apresentou, o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica, que destina-se à aquisição de medicamentos e insumos,
incluindo aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito
da Atenção Básica à Saúde - Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS.O
financiamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de

responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com
aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de seus orçamentos próprios: (Origem:
PRT MS/GM 1555/2013, Art. 3º). União: os valores a serem repassados para financiar
a aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente no SUS serão
definidos com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM),
conforme classificação dos municípios. A Sra. Carolina destacou as normativas
vigentes, federais e estaduais. Em seguida, infomou que foi enviado, por e-mail, aos
contatos municipais cadastrados, orientações aos municípios sobre a prestação de
contas dos recursos da contrapartida estadual, relativos aos anos de 2019 e 2020,
parabenizando o município de Teresópolis, pois todas as prestações de contas
encontram-se em dia. Por fim, informou que para o Incentivo à Assistência
Farmacêutica Básica 2021, encontra-se em tramitação a minuta de Resolução SES, que
visa estabelecer a transferência de recursos financeiros aos municípios, referentes à
contrapartida estadual para o financiamento do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica relativa à competência 2021. A Sra. Dayse solicitou que, caso ocorra
atualização nos municípios de seus pontos focais, devem encaminhar a comunicação
para a SE/CIR, para que seja informada à SAFIE. A apresentação suscitou dúvidas
e
questionamentos dos municípios presentes, e as dúvidas foram
devidamente respondidas pelo Sra. Carolina Lazzarotto. A Secretaria Executiva da
CIR-S enviará aos municípios, via e-mail, a apresentação realizada. 2. Portaria
GM/MS nº 3.641, de 21 de dezembro de 2020, que define a estratégia de acesso a
procedimentos de cirurgias eletivas para o exercício 2021: proposta de metódo
para distribuição dos recursos. Solicitado pela Superintendência de Atenção
Especializada, Controle e Avaliação para reforçar junto aos municípios a apresentação
com a proposta da SES realizada na última reunião da CIB RJ. A Sra. Claudia Lunardi
abordou o montante de recursos destinados ao Estado do Rio de Janeiro: R$
28.754.759,55 anuais. Alocação nos Estados proporcional à população do ano de 2019,
de acordo com as estimativas para o Tribunal de Contas da União (TCU). Per capita R$
1,66 como base de cálculo: procedimentos eletivos faturados como MAC (anexos II e
III da Portaria) no período de janeiro a dezembro de 2018. A Sra. Claudia apresentou a
proposta da SAECA, informou a meta mensal, por município, com base no ano de
2018, per capita por município, apresentou quadro com os procedimentos, código,
proposta de complementação, valor tabela SUS, valor de complementação, valor total.
Por questão de prazo, após a pactuação na CIB, a proposta para as regiões/municípios
do estado foi enviada ao Ministério da Saúde, mas os municípios/regiões podem propor
alterações. A apresentação também suscitou dúvidas e questionamentos dos
municípios presentes, e as dúvidas foram devidamente respondidas pelo Sra. Claudia
Lunardi. A Secretaria Executiva da CIR-S, enviará aos municípios, via e-mail, a
apresentação realizada. II. Pactuação: .1. Solicitação de Habilitação de Serviço de
Residência Terapêutica tipo II (SMS de Teresópolis). Foi pactuada a solicitação de
Habilitação de serviço de Residência Terapêutica, tipo II, para compor a RAPS no
município de Teresópolis. Na ocasião a Sra. Dayse informou que não está na pauta a
pactuação da Ata da reunião anterior como de praxe, pois o documento não foi enviado
em tempo oportuno pela Sra. Jéssica, para as devidas apreciações. Desta forma, a Ata
será enviada por e-mail com vistas a pactuação na próxima reunião. III. Informes: 1.
Indicadores de Pactuação Tripartite e Bipartite/DigiSUS impreterivelmente em
março/2021. Informe solicitado pela Assessoria de Planejamento SES, para reforçar,
junto aos municípios, as orientações relativas ao processo de pactuação dos indicadores
impreterivelmente na Plenária Ordinária da CIR-S de março. A Sra. Jessica informou
que a Ofina Regional para debates dos indicadores de pactuação Bi e Tripartite 2021,
para definição das Metas municipais da Região Serrana, foi realizada no
dia 22/02/2021 (segunda-feira). 2. Informe de Medicamentos na Grade do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF (SMS de
Teresópolis). Solicitado pelo Secretário Municipal de Saúde de Teresópolis, Sr.

Antônio Henrique Vasconcellos da Rosa, através do Ofício nº 103 de 09 de fevereiro de
2021, a Sr. Antônio Henrique, gestor do município, informou sobre a falta de
medicamentos na Grade do Componente Especializado da Assistência Famacêutica –
CEAF, nos meses de janeiro e início de fevereiro/2021. O mesmo explicou que está
pautando de forma permanente este assunto, tendo em vista o aumento da
judicialização pela falta dos medicamentos na Grade do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica, ocorrendo o sequestro de verbas do município. O Sr.
Antônio reiterou que os ofícios têm sido encaminhados também para a àrea técnica
responsável da SES/RJ. A Sra. Dayse perguntou sobre a resposta da SAFIE ao
município e o mesmo informou ter ciência da manifestação da mesma. 3. Emenda
Parlamentar (SMS de Cordeiro). Informe solicitado pela Secretária interina do
município de Cordeiro, a Sra. Laurie Dias Alves Horato Garcia, através do Ofício nº
099 de 11 de fevereiro de 2021. A Sra. Dayse informou que não há obrigatoriedade de
ser apresentada ou pactuada na CIR proposta de Emendar Parlamentar. Entretanto, que
os municípios não deixem de encaminhar para a SE/CIR-S, para ciência. 6. Informes
Vigilância (NDVS). A Sra. Claudia Bertolli, Coordenadora do NDVS-Serrana,
informou sobre o monitoramento das arboviroses, enfatizando que o cenário de
arboviroses vem se mantendo estável. Informou, também, sobre o indicador de
cobertura de visitas domiciliares, o calendário de visitas domiciliares - VD e a
realização do LIRAa. Em seguida, reforçou o informado no GT VS quanto ações de
Controle vetorial que devem ser desenvolvidas de forma a se adaptar ao cenário do
COVID-19, conforme Nota informativa emitida pelo MS, Nº 13/2020CGARB/DEIDT/SVS/MS orientando a suspensão do LIRAa e a Nota Informativa Nº
8/2020-CGARB/DEIDT/SVS/MS, recomendado a flexibilização e/ou a suspensão das
visitas domiciliares, com vistas à segurança dos agentes de controle de vetores e da
população. O Ofício Circular SES/SVS SEI Nº 116, de 18 de novembro de 2020, sobre
o calendário das VD e LIRAa para 2021, possui caráter normativo e administrativo,
sendo publicado independentemente das circunstâncias, no entanto não se sobrepõe à
Nota Técnica emitida MS. Logo, a realização das atividades em pauta no mês de
janeiro ou qualquer outro mês, ficará na dependência de mudança do cenário da
COVID-19, que atualmente se mantém em alta transmissão no ERJ e risco moderado
na Região Serrana. Em seguida, a Sra. Claudia Bertolli, apresentou as atualizações da
Covid-19 no Estado do Rio de Janeiro, com o mapa de incidência acumulada de casos
confirmados de COVID-19 na região e o painel de indicadores Covid-19 do Estado do
RJ. Destacou a Deliberação CIB/RJ Nº 6.276 de 15 de outubro de 2020, que pactua a
estratégia de ampliação de testagem RT-PCR, no âmbito dos municípios do Estado do
RJ, abordou o número de RT-PCR em dezembro de 2020, exames realizados, tempo
entre xames e resultados, e treinamento GAL, que, na Serrana, será realizado no dia
04/03 através do aplicativo Zoom. Por fim, a Sra. Claudia atualizou o andamento da
campanha de vacinação contra o Covid-19 na região. Em seguida, o Sr. Rodrigo Lages,
Subsecretário da SGAIS/SES, aproveitou o ensejo e solicitou a inclusão de infome,
sobre o Hospital Raul Sertã localizado no município de Nova Friburgo. De acordo com
o informe, por razões administrativas, não será mais possível renovar a cooperação
estadual para manutenção de profissionais atuando no Hospital, passando a ser do
município a alocação dos profissionais para os 10 leitos de UTI, anteriormente
apoiados pela SES. O Sr. Ricardo, representante do município de Nova Friburgo,
informou que o município já estava ciente desse comunicado e que o município já está
tomando todas as medidas cabíveis. 7. Informe COSEMS. A Sra. Solange Cirico fez
um lembrete aos gestores municipais sobre o SIOPS e o Relatório Resumido de
Execução Orçamentária-RREO. Informou, também, sobre as eleições COSEMS 2021,
na qual a representatividade da Região Serrana foi excelente. Por fim, a Sra. Dayse se
desculpou, em nome da SES, pelos inconvenientes relativos ao atraso na última entrega
das vacinas na região, mas reiterou que se trata de uma logística complexa e, por vezes,
podem ocorrer imprevistos. A SES tem feito o possível para que as vacinas cheguem
aos municípios com a máxima brevidade. 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. Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2020.
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