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Saúde Ciclo 2017/2020
A PESQUISA NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE CICLO 2017–2020, esta sendo desenvolvida por meio de
uma parceria entre o CONASEMS e a ENSP/FIOCRUZ/UFPB, e tem o objetivo de “Analisar o perfil do novo gestor municipal
(2017-2020) no âmbito nacional e regional, com vistas à identificação das potencialidades e desafios para a tomada da decisão no
âmbito do SUS”.
Estamos na fase III da pesquisa e chegamos a 1943 respondentes que representa 35% dos gestores do Brasil, porém
identificamos ainda 340 gestores que iniciaram e não concluíram a pesquisa, o que corresponde a 17,5% do conjunto destes
gestores.
Sendo assim solicitamos seu apoio para que mobilizem os gestores que ainda não responderam, mas especialmente os que não
concluíram a pesquisa, pois no dia 30 de Abril estaremos encerrando a fase III da pesquisa.
Reforçamos os nossos parabéns aos COSEMS de Sergipe por terem sido o primeiro a fechar 100% dos gestores respondentes,
situação que mostra ser possível conseguirmos este percentual com os demais.
Estamos encaminhando anexo a este informe 9, a lista com o nome de todos os gestores(as) que estão na situação em destaque,
para que o COSEMS, por meio dos apoiadores (as) possa mobiliza-los, fazendo com que ampliemos o percentual de adesão à
pesquisa.
Agradecemos imensamente o empenho de todos nas duas primeiras fases da pesquisa, certos de continuar contando com o
mesmo apoio para ampliar o número de respondentes qualificando ainda mais este processo e devolver aos COSEMS e ao
CONASEMS informações estratégicas sobre as perspectivas dos gestores para o ciclo de 2017-2020.
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