
PLANEJAMENTO
2018/2019



MARCOS REFERENCIAIS
Estatuto: Objetivos Específicos
• Atuar junto à instância federal do SUS e apoiar os COSEMS em sua atuação no âmbito estadual
• Representar as secretarias municipais de saúde ou órgãos equivalentes nos fóruns de negociação e

deliberação sobre saúde pública
• Atuar junto ao Conselho Nacional de Saúde e apoiar os COSEMS em sua atuação junto aos conselhos

estaduais
• Promover junto aos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) nos Estados uma atuação

harmoniosa no tocante às políticas de saúde
• Promover o intercâmbio de informações, divulgando conhecimentos, capacitando pessoal e apoiando

ações de educação permanente e continuada
• Defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do CONASEMS
• Promover estudos e pesquisas sobre modelos de gestão e de atenção à saúde
• Manter intercâmbio com associações e sociedades congêneres
• Adotar estratégias de comunicação e informação que fortaleçam a gestão municipal do SUS
• Celebrar acordos, contratos e convênios
• Realizar outras atividades



MARCOS REFERENCIAIS

• Modelo de Atenção e Rede de Atenção à Saúde
• Governança e Regionalização
• Trabalhadores do SUS
• Judicialização
• Financiamento
• Pacto Federativo

Diretrizes Políticas: Documento para diálogo com os 
candidatos nas eleições em 2018



MARCOS REFERENCIAIS
Carta de Belém: 46 diretrizes, que foram relacionadas a 5 
eixos convergentes

 

CARTA DE BELÉM 

As Secretárias e Secretários Municipais de Saúde, reunidos no XXXIV Congresso Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde e 6º Congresso Norte e Nordeste, na cidade de 
Belém - PA, entre os dias 25 a 27 de julho de 2018, reafirmam a saúde como um direito 
social e fundamental defendendo a necessidade de qualificar o pacto federativo, 
rediscutindo as competências dos entes federados em consonância com a repartição 
dos recursos. Reiteram o compromisso com o fortalecimento do Sistema Único de Saúde 
(SUS), por meio da garantia de seu financiamento compatível com sua magnitude, bem 
como por meio da ampliação do acesso universal, integral, equânime e de qualidade às 
ações e serviços públicos de saúde. Assim, Secretárias e Secretários Municipais de Saúde 
propõem: 

MODELO DE ATENÇÃO e REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE 

1. Implementar um Modelo de Atenção à Saúde que elimine a verticalidade dos 
programas ESTADUAIS E FEDERAIS, considerando o planejamento ascendente, a 
fim de viabilizar a organização do sistema de saúde com foco nas necessidades, 
condições de risco e vulnerabilidades presentes no território, fortalecendo assim 
a integralidade da atenção à saúde. 

2. Aportar financiamento federal e estaduais compatíveis para garantir os 
investimentos e recursos necessários à integralidade do cuidado 

3. Desenvolver ações para fortalecimento da longitudinalidade do cuidado com 
coordenação da Atenção Básica e estabelecimento de referências especializadas 
que considerem a residência do usuário e o seu deslocamento 

4. Atualização da política nacional de assistência hospitalar, considerando as 
necessidades regionais, e a logística disponível e inclusão dos Hospitais de 
Pequeno Porte – HPP, com papel definido na rede de atenção à saúde 

5. Fomentar a integração entre Atenção Básica e Vigilância, ampliando e apoiando 
ações intersetoriais. 

6. Modernização do arcabouço jurídico, no que se refere à Administração Pública, 
que não se adequa à complexidade da implementação do SUS 

7. Descentralizar o processo de habilitação e credenciamento de serviços de saúde 
para as regiões de saúde, e rever o processo de alocação de recursos, 
considerando o planejamento regional, com base no Pacto Federativo. 

8. Aprimorar os sistemas atuais, a fim de espelhar a diversidade e a autonomia de 
cada ente na gestão do SUS, expressando a totalidade das ações e serviços de 
saúde, de forma a produzir informações para fortalecer os processos de 
monitoramento e tomada de decisões. 

9. Fortalecer as instâncias gestoras do SUS, com vistas a possibilitar a efetivação 
das regiões de saúde, em especial as que compreendam municípios de mais de 
um Estado, respeitando suas atribuições e normativos vigentes, minimizando os 
entraves politico-administrativos. 



CONVERGÊNCIA E INTERDEPENDÊNCIA

ATENÇÃO

Modelo

Gestão

FinanciamentoTrabalhadores

Organização 
da Rede de 
Atenção à 

Saúde



AÇÕES PROPOSTAS

• Fortalecimento do Planejamento Ascendente
• Fortalecimento da Atenção Básica
• Institucionalização do processo de Regionalização
• Política Nacional de Vigilância em Saúde
• Fortalecimento da Atenção Especializada
• Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS
• Acompanhamento do Processo legislativo
• Nova metodologia para Critério de rateio
• Governança da Informação
• Aproximação da gestão com as instâncias de Controle

social

• Desenhar a proposta de Apoio Institucional do
CONASEMS, a partir dos projetos em
desenvolvimento

● Discussão acerca do papel da tripartite na
incorporação de tecnologias

• Revisão/aprimoramento normativo
• Solução Extrajudicial de conflitos: Comitês, Núcleos

de Apoio Técnico, Câmaras de Mediação
• Revisão Pacto Federativo
• Trabalhadores do SUS
• Ampliação do Programa Mais Médicos
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PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Modelo ● Fortalecimento do planejamento

ascendente
a) Fortalecimento dos processos de

Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

b) Formação da Rede Colaborativa
para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS – PROADI-SUS

c) Atuação junto ao Poder Legislativo
d) Aproximação com Controle Social

● Fortalecimento da Atenção Básica
● Institucionalização do processo de

regionalização

a) Fortalecimento dos processos de
Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

b) Documentos orientadores/GTAB
● Fortalecimento da Atenção

Especializada
a) Formulação de uma politica para

Atenção Especializada e
atualização da PNHOSP

b) Resgate do resultado do GT
● Fortalecimento da Atenção Básica
● Política Nacional de Vigilância em

Saúde
● Fortalecimento da Rede

CONASEMS/COSEMS

a) Projeto Aedes na Mira
b) Articulação com Diretoria e

COSEMS
c) Formação da Rede Colaborativa

para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS – PROADI-SUs



PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Organização da Rede de Atenção à
Saúde

● Fortalecimento da Atenção Básica a) Fortalecimento dos processos de
Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

b) Documentos orientadores/GTAB
● Fortalecimento do planejamento

ascendente
a) Fortalecimento dos processos de

Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

b) Formação da Rede Colaborativa
para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS – PROADI-SUS

c) Atuação junto ao Poder Legislativo
d) Aproximação com Controle Social

● Institucionalização do processo de
Regionalização

● Desenhar a proposta de Apoio
Institucional do CONASEMS, a
partir dos projetos em
desenvolvimento

a) Fortalecimento dos processos de
Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

b) Formação da Rede Colaborativa
para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS – PROADI-SUS

c) Apoio ao tratamento fora do
domicílio e ao transporte sanitário



PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas

Financiamento ● Nova metodologia para critério de
rateio

a) Metodologia de Critério de Rateio
dos Recursos Federais Destinados
aos Demais Entes da Federação –
PROADI-SUS

b) Formação da Rede Colaborativa
para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS – PROADI-SUS

c) Fortalecimento dos processos de
Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

d) Gestão de Custos (iniciativa em
conjunto com Banco Mundial)

e) Articulação com CONASS
f) Diagnóstico MAC
g) Discussão sobre EC/95

● Acompanhamento legislativo a) Sensibilização dos atores
b) Elaboração de Notas Técnicas e

Informações
c) Intervenção junto aos

parlamentares



PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Gestão ● Acompanhamento do processo

legislativo
a) Levantamento das proposições
b) Identificação das posições dos

gestores e mobilização
c) Sensibilização dos atores
d) Elaboração de Notas Técnicas e

Informações
e) Intervenção junto aos

parlamentares
● Fortalecimento do planejamento

ascendente
a) Fortalecimento dos processos de

Governança, Organização e
Integração da Rede de Atenção à
Saúde – PROADI-SUS

b) Formação da Rede Colaborativa
para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS – PROADI-SUS

c) Atuação junto ao Poder Legislativo
d) Aproximação com Controle Social

● Governança da Informação
● Estratégia e-Saúde

a) Planejamento Regional Integrado
b) Aprimoramento da Governança

dos COSEMS
c) Fortalecimento dos processos de

Governança, Organização e
Integração das Redes de Atenção à
Saúde –PROADI/SUS

d) Projeto Rede
Colaborativa/PROADI-SUS



PROJETOS E INICIATIVAS

Eixo Ações Projetos/Iniciativas

Gestão ● Efetivação do processo de

governança

● Efetivação das regiões

interestaduais

a) Fortalecimento dos processos de

Governança, Organização e

Integração da Rede de Atenção à

Saúde – PROADI-SUS

b) Formação da Rede Colaborativa

para Fortalecimento da Gestão

Municipal do SUS – PROADI-SUS

● Aproximação da gestão com as

instâncias de controle social

a) Estimular aproximação da gestão

municipal com o controle social, em

âmbito municipal

b) Aproximação com Conselho

Nacional de Saúde

c) Formação da Rede Colaborativa

para Fortalecimento da Gestão

Municipal do SUS – PROADI-SUS

● Desenhar a proposta de Apoio

Institucional do CONASEMS, a partir

dos projetos em desenvolvimento

a) Formação da Rede Colaborativa

para Fortalecimento da Gestão

Municipal do SUS – PROADI-SUS



PROJETOS E INICIATIVAS

Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Gestão ● Discussão acerca do papel da

tripartite na incorporação de
tecnologias

● Revisão/aprimoramento normativo

a) Participação na formulação das
pautas

b) Representatividade nas
deliberações, considerando
Estados, Municípios e Controle
Social



PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Gestão ● Solução Extrajudicial de conflitos:

Comitês, Núcleos de Apoio Técnico,
Câmaras de Mediação

a) Especialização em Direito Sanitário
para Gestores e Trabalhadores do
SUS, com ênfase em judicialização –
PROADI-SUS

b) Seminário e Mostra específica de
experiências relacionadas à
judicialização

c) Mapeamento do apoio prestado
pelos COSEMS

d) Desenvolvimento da capacidade
dos COSEMS no apoio aos
municípios.

e) Institucionalização de processos
que estabeleçam o protagonismo
da gestão na solução extrajudicial
de conflitos.

● Revisão Pacto Federativo a) Articulação dos entes federativos
b) Articulação das entidades

representativas
c) Atuação junto ao Legislativo



PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Trabalhadores ● Trabalhadores do SUS a) Atualização da Política Nacional de

Educação Permanente em Saúde e a sua
forma de financiamento

b) Identificação/desenvolvimento de novas
estratégias para provimento de outras
categorias de profissionais para as ações
regionalizadas à semelhança do Programa
Mais Médicos

c) Proposição de novos desenhos de
programas de aprendizado em serviço
como: extensão, trainee,
aperfeiçoamento, primeiro emprego na
saúde, estágios e vivências no SUS,
residências ampliadas em saúde

d) Fomento à formação em atenção básica
para os profissionais que tem em sua
atuação o apoio à atenção básica, como
os Núcleos de Apoio à Saúde da Família,
Consultório na rua, equipes de saúde
mental, telessaúde e outras estratégias



PROJETOS E INICIATIVAS
Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Trabalhadores ● Trabalhadores do SUS e) Estímulo aos COSEMS visando o

compartilhamento de ideias e
experiências entre equipes de saúde
para ampliação do conhecimento;

f) Fomento ao preenchimento das vagas
ociosas das residências em saúde da
família e comunidade;

g) Apoio à reativação das comissões
permanentes de integração entre serviços
de saúde e as instituições de ensino, com
a função de propor prioridades, métodos
e estratégias para a formação dos
trabalhadores do SUS

h) Articulação da Rede CONASEMS/COSEMS
visando a conscientização da gestão
municipal como formadores de
conhecimento básico para programas de
formação em serviço.

i) Estabelecimento de agenda com o MEC
para fortalecer a ocupação das vagas de
residência na Atenção Básica



PROJETOS E INICIATIVAS

Eixo Ações Projetos/Iniciativas
Trabalhadores ● Ampliação do Programa Mais Médicos a) Atualização  do PMM, tanto aos 

municípios ainda fora do programa como 
a ampliação de cobertura para os já 
participantes do programa.

b) Identificação de necessidades e vazios 
assistenciais;

c) Provimento de categorias profissionais;
d) Proposição de novos desenhos de 

programas de aprendizado; 
e) Apoio para o cumprimento do 

estabelecido na Lei 12.871/2013 do PMM 
sobre o eixo de formação dos 
profissionais de saúde, com a ampliação 
de vagas para a graduação e de 
programas de residência médica
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REORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE 
TRABALHO DO ESCRITÓRIO

1. A partir das 46 diretrizes da Carta de Belém, foram elencadas 17 ações e 24 projetos/iniciativas, que materializam compromissos do
Conasems com temas prioritários da gestão municipal da Saúde.
2. Uma vez validado o planejamento, tais ações serão os principais critérios para priorização das atividades da Assessoria, contidas numa
agenda única, sob coordenação centralizada.
3. Por outro lado, há uma série de ações rotineiras e processos de trabalho contínuos, relacionados, sobretudo, à participação dos assessores
em representação do Conasems, que, da mesma forma, deverão se subordinar ao elenco de prioridades e à agenda única.
4. A priorização acima pressupõe que há atividades que não contarão com a participação da Assessoria. Entretanto, o acompanhamento
deve seguir, independente da participação presencial.
5. Assim, todos os processos de trabalho do Escritório, e da Assessoria (em especial), deverão se organizar em torno da agenda única.
6. Neste contexto, a gestão do conhecimento e a formulação de propostas ganham relevo nas atividades da Assessoria.
7. Além disso, a implementação articulada dos projetos, de forma orientada para a promoção de resultados, pressupõe alinhamento das
atuações dos integrantes da Rede Conasems/Cosems.
8. Os cronogramas dos projetos deverão ser detalhados para retratar o progresso das atividades em períodos compatíveis com a agenda única.
9. O fluxo das demandas deverá ser igualmente articulado, no âmbito do Escritório, de forma subordinada à agenda única.
10. Da mesma forma, deverão ser implementadas, no âmbito da Assessoria, rotinas voltadas para monitoramento da estratégia, de forma
dinâmica e evolutiva, com utilização intensiva de ferramentas como Asana (para gerenciamento dos projetos) e Google (para gestão do
conhecimento). Tais rotinas incluem reuniões semanais, bem como avaliações periódicas acerca dos projetos, sob coordenação de Nilo e
Sylvio.



AFERIÇÃO DOS AVANÇOS DA GESTÃO



OBRIGADO!

Sylvio Andrade Jr
sylvio@conasems.org.br
+55(61)99636-4858
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