
INTRODUÇÃO 

 

O XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

apresenta uma inovação na apresentação de seus resultados. 

A partir de discussão da proposta de atuação, realizada pela diretoria 

eleita do CONASEMS em 12 de julho de 2017, estabeleceu-se a necessidade 

de um PLANO DE TRABALHO que contemplasse as diversidades, as 

necessidades e os anseios de todos os gestores municipais das cinco regiões do 

país. 

Desta forma, apresentamos e submetemos a esta plenária final, as 

diretrizes elaboradas a partir dos relatórios de todas as atividades do 

congresso: 

1. Apoio Institucional na rede CONASEMS/COSEMS 

2. Regionalização, governança e redes de atenção 

3. Educação permanente 

4. Fortalecimento da Atenção Básica 

5. Planejamento ascendente para unificação dos blocos 

6. Temas transversais: Judicialização e Informação em Saúde 

 

Os conteúdos do relatório final consolidado das atividades serão 

correlacionados às diretrizes e estarão contidos no PLANO DE AÇÃO para a 

diretoria eleita. 

Baseado neste PLANO DE AÇÃO, a diretoria eleita irá elaborar o seu 

PLANO DE TRABALHO DA GESTÃO 2017/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRETRIZES PARA O PLANO DE AÇÃO DO CONASEMS  

PERÍODO 2017/2018 

 

1- APOIO INSTITUCIONAL NA REDE CONASEMS/COSEMS 
 Discutir e capacitar os secretários, no âmbito dos COSEMS;  

 Contratar/Implementar Apoiadores Regionais para fortalecer a região de saúde e fomento do uso dos 
instrumentos de gestão. 

 Contratar apoiadores residentes no próprio município, pois, facilita a questão de deslocamento e 

presença física do apoiador no município ao qual ele atua. 

 Criar espaços no Congresso do CONASEMS em que sejam compartilhadas as realidades de cada 

COSEMS (processo de trabalho e a estrutura de cada representante). 

 Contratar/Implementar  coordenadores de apoiadores para realizarem o “apoio aos apoiadores” e uma 

conseqüente  mudança radical no empoderamento. 

 Disponibilizar os cursos EAD (do COSEMS de MG) para outras localidades. 

 Avançar na discussão das ameaças da institucionalização: “É oportuno institucionalizar COSEMS e 
apoiadores ou não?” 

 Resolver a questão da contratação ilegal dos apoiadores. 

 Definir as novas formas de contratação dos apoiadores. 

 Aprimorar discussões para o controle das arboviroses por meio da integração entre DEVIT/SVS, 
CONASEMS e universidades. 

 Realizar capacitações no sentido de levar conhecimento no âmbito do executivo e do legislativo. 

 Produzir material de apoio, cadernos, site, leis, definição de fluxos;  

 Oferecer apoio ao fortalecimento do empoderamento social e suporte técnico sobre o tema nos estados 
(Alessandra em vários estados); 

 Promover capacitação dos apoiadores para multiplicar este processo legislativo para os gestores.  

 Incluir a participação do poder judiciário nos debates sobre a Assistência Farmacêutica para assim 

conhecer a realidade dos gestores e dos municípios e por fim tomar decisões sensatas 

 CONASEMS Intermediar as trocas de expertises entre os COSEMS criando um banco de dados de 
possibilidades e necessidades; 

 Atentarmo-nos para a fragilidade financeira dos COSEMS; 

 Atentarmo-nos para a fragilidade das formas de contratação dos trabalhadores dos COSEMS; 

 Atentarmo-nos para o papel e a atuação dos COSEMS no sentido de não substituir o que é de 
responsabilidade do estado; 

 Quais são as ameaças e fortalezas a partir da institucionalização dos COSEMS? Quanto as aspectos 
jurídicos, administrativos, contábeis, financeiros? 

 Disponibilizar ferramentas que possibilitem uma interrelação e troca entre os COSEMS e entre 
CONASEMS e COSEMS, por meio de webconferências temáticas, a partir das necessidades apontadas 

pelos COSEMS e CONASEMS; 
 

 

2- REGIONALIZAÇÃO, GOVERNANÇA E REDES DE 

ATENÇÃO 
 Atualizar a política de regulação para atender o formato de regionalização e de governança regional, 

para então avaliar a necessidade de um sistema que atenda estes preceitos; 

 Discutir a forma de atualização da política de regulação no âmbito tripartite;  

 

 

3- EDUCAÇÃO PERMANENTE 
 Elaborar uma política de educação permanente para todos os gestores. 

 Discutir mudança e ampliação do Programa Mais Médicos na Comissão de Coordenação Estadual 

(CCE).  

 Verificar os critérios de preenchimento de vagas em municípios e rever a possibilidade de mapeamento 

das vagas do Programa Mais Médicos;  

 Priorizar os municípios onde não existem profissionais do Programa Mais Médicos;  

 Agilizar o processo de substituição de médicos estrangeiros nos municípios;  

 

4- FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 
 Aumentar a participação do usuário no seu próprio processo de saúde-doença, principalmente no que 

tange ao acesso à informação e ao uso da informática para que esta participação ocorra.  

 Utilizar tecnologias em que a população e o serviço não sejam dependentes da visita dos agentes; 

 Implementar ferramenta tecnológica (EAD) para subsidiar os Secretários Municipais de Saúde e 
profissionais de saúde; 

 Integrar os profissionais das vigilâncias; 



 Realizar mais debates, oficinas e ouvir os municípios sobre a integração ou unificação dos Agentes 

Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias; 

 Fomentar a Integração da Vigilância em Saúde com a Atenção Básica; 

 Interiorizar a Epidemiologia nos municípios; 

 Potencializar o Planejamento do Fortalecimento da Atenção Básica. 

Assistência Farmacêutica: 

 Rever a Emenda nº 95; 

 Rever protocolos que não atendem as necessidades individuais no âmbito da Assistência Farmacêutica; 

 Realizar a regulamentação de medicamentos especiais para situações específicas (doenças raras); 

 Discutir a desigualdade no acesso a medicamentos no Brasil;  

 Acompanhar em domicílio os usuários verificando assim o uso e qualidade dos medicamentos; 

 Discutir sobre o financiamento dos componentes hospitalares que estão inseridos nos valores da INH pois 

ela está ultrapassada; 

 Discutir sobre quais medicamentos são mais importantes, de acordo com a necessidade da população e 
criar um teto sobre eles. 

 

5- PLANEJAMENTO ASCENDENTE PARA UNIFICAÇÃO DOS 

BLOCOS 
 Realizar ajustes no planejamento ascendente, que muitas vezes, se apresenta como um entrave na 

compatibilidade entre PPA e Plano Municipal de Saúde, para que os prazos sejam cumpridos. 

 Redigir o orçamento municipal de acordo com os programas que estão listados no PPA.  

 Elaborar uma versão executiva dos Planos de Saúde para que todos os atores da gestão, bem como a 

população, possam acompanhar e compreender.  

 Promover maior transparência nos repasses dos recursos financeiros deve ser um objetivo prioritário 
para os secretários municipais de saúde. 

 Adequar os TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) até quatro de Setembro de 2017, devendo os 
secretários buscar informações e sanar dúvidas com os  gerentes do BB e da Caixa Econômica Federal. 

 

 

6- TEMAS TRANSVERSAIS 
6.1 Judicialização  

 Cobrar dos médicos relatorias periódicas contendo as relações de medicamentos prescritos; 

 Criar uma escala de vulnerabilidade das demandas; 

 Aumentar a heterogeneidade das cadeiras de representatividade; 

 Ter um representante da ANVISA presente nos congressos e reuniões; 

 Levar os comitês ou reuniões descentralizadas para o âmbito acadêmico, principalmente nas faculdades 
de medicina;  

 Editar um ato normativo quando necessário;  

 Priorizar a retórica do gestor, diante do ato deferido. 

 

6.2 Informação em Saúde 
 Minimizar o número de sistemas de informação; 

 Dar continuidade na implementação do Conjunto Mínimo de Dados; 

 Qualificar as informações para que, a partir dela, possa-se chegar a diagnósticos críveis e fidedignos da 

realidade; 

 Capacitar os profissionais para o entendimento da importância da qualidade destas informações, 

superando o entendimento de que só se deve colocar as informações no sistema com o intuito de não 
perder os recursos; 

 Unificar os sistemas para otimizar as informações, diminuir a replicação, desburocratizar os processos 

e, assim, facilitar para o gestor. 

 Capacitar e informar os gestores sobre a nova organização dos blocos de financiamento em saúde.   

 

 

 


