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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

NOVEMBRO DE 2018 A FEVEREIRO DE 2019 

I APRESENTAÇÃO 

Em consonância com o Estatuto do Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems), em seu Art. 3º “...As atividades do CONASEMS compreenderão 

reuniões, seminários, congressos, estudos, pesquisas, prestação de serviços, capacitação e 

educação permanente e continuada de pessoal, informações, participação em órgãos colegiados 

públicos e privados, assistência técnica e cooperação interinstitucional, com órgãos e entidades 

governamentais e não governamentais que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas, 

com ou sem fins lucrativos, nacionais e internacionais...”. 

Ainda de acordo com o Estatuto da Entidade, o inciso VII do Art. 21 estabelece 

que cabe à Diretoria Executiva Nacional “...VII - Apreciar, aprovar e encaminhar anualmente 

ao CONARES e à Assembleia Geral relatório financeiro e de atividades do CONASEMS; ...”. Já a 

responsabilidade pelo encaminhamento do relatório de gestão à Diretoria Executiva 

está prevista no Art. 40 do Estatuto, referente às competências da Secretaria Executiva 

“...VII - Encaminhar, mensalmente, ao Diretor Financeiro e à Diretoria Executiva Nacional 

relatório financeiro, e anualmente ao CONARES, relatório de gestão sobre as atividades 

administrativas, técnicas, científicas e tecnológicas do CONASEMS ...” (grifos nossos). 

Assim, visando subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão do Conasems 

referente ao ano em curso, são elaborados, no âmbito da Secretaria Executiva do 

Conselho, Relatórios de Atividades e os respectivos Relatórios Financeiros, adotando-se 

a mesma periodicidade desses últimos, que são apreciados quadrimestralmente pelo 

Conselho Fiscal da Entidade. 

As atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva do Conasems, 

conforme previsto no Art. 3º de seu Estatuto, são previamente planejadas. Quando 
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pertinente, o respectivo Termo de Referência de Eventos (TRE1) é encaminhado pelo 

técnico responsável à Gerência Administrativa para as providências necessárias à 

viabilização e disponibilização de condições para a participação de todos os convidados. 

O presente Relatório traz as atividades desenvolvidas no âmbito da Secretaria 

Executiva do Conasems no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019 e, quando 

cabíveis, as respectivas providências de apoio empreendidas. As despesas associadas a 

essas atividades são apresentadas no Relatório Financeiro referente ao mesmo período, 

no que concerne às atividades custeadas, no todo ou em parte, pelo Conasems. 

II INTRODUÇÃO 

No período em referência, iniciaram-se as atividades preparatórias visando à 

organização do XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a ser 

realizado em Brasília, de 2 a 5 julho de 2019. A programação, organizada sob a temática 

Diálogos no Cotidiano do SUS contempla Mesas Temáticas, Seminários, Painéis de 

Debates, Oficinas de Trabalho e Reuniões abordando diversos tópicos relacionados ao 

dia a dia da gestão municipal, como, por exemplo, Planejamento Regional Integrado e 

Rede de Atenção à Saúde, Economia da Saúde, Gestão de Recursos do SUS, 

Fortalecimento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e Judicialização no SUS.  

Além disso, serão realizados no mesmo período a 16ª edição da Mostra Brasil 

aqui tem SUS, na qual serão apresentadas 500 (quinhentas) experiências bem-sucedidas 

da gestão municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Encontro Nacional do Projeto 

Aedes na Mira, no qual serão apresentados 300 (trezentos) projetos de intervenção para 

o combate às arboviroses. 

No mesmo período, igualmente merecem destaque os diálogos mantidos com a 

equipe de transição do Governo Federal; a publicação do documento “Regionalização 

                                                 
1 Todos os TRE citados no presente Relatório constam do Caderno anexo 
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da Saúde – posicionamento e orientações”, que apresenta uma síntese das observações 

e reflexões da gestão municipal nos seus diversos fóruns de discussão da política de 

saúde sobre o modelo de atenção, regiões de saúde, governança e planejamento no 

SUS; a realização do 3º Fórum de Debates “Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde”; o 

lançamento do Painel de Apoio à Gestão, que consolida informações sobre 

financiamento da saúde; e as atividades de produção do conteúdo da nova edição do 

Manual do Gestor, uma publicação de referência destinada a todos os gestores 

municipais do SUS. 

Não menos relevantes foram as atividades desenvolvidas diante das mudanças 

promovidas pelo Governo Federal no Programa Mais Médicos, que mobilizaram a 

Assessoria Técnica do Conasems em gestões com o Ministério da Saúde e em ações de 

orientação e apoio aos gestores municipais. 

III ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

De forma transversal, todos os componentes da Assessoria Técnica do 

Conasems, sob a coordenação de Nilo Bretas, Coordenador Técnico da Entidade, 

participaram da produção da nova edição do “Manual do (a) Gestor (a) Municipal do 

SUS - Diálogos do Cotidiano”2, elaborado, em janeiro de 2017, pelo Conasems em 

parceria com o Cosems/RJ e o Laboratório de Pesquisa e Integralidade em Saúde do 

Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(LAPPIS/IMS/UERJ). Para esse trabalho, foram realizadas no período as seguintes 

Oficinas, sob a responsabilidade do Coordenador da Assessoria Técnica do Conasems: 

  1ª Oficina de Alinhamento e Orientação com Autores/Revisores do Manual 

do Gestor, no dia 03/12/2018, no Scorial Rio Hotel, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A 

Oficina teve como objetivo dar início aos trabalhos de revisão, atualização e ampliação 

                                                 
2 http://www.Conasems.org.br/manual-do-gestor-ganhara-edicao-revisada-e-ampliada-em-2019/ 

http://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-ganhara-edicao-revisada-e-ampliada-em-2019/
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do escopo do Manual do Gestor.  Participaram da atividade 32 (trinta e duas) pessoas, 

sendo pelo Conasems o Vice-presidente, Charles Tocantins; o Coordenador da 

Assessoria Técnica; 06 (seis) Assessores Técnicos, sendo dois por videoconferência; o 

Assessor de Comunicação Social, Luiz Filipe Barcelos; 03 (três) Consultores Externos; e 

04 (quatro) colaboradores, sendo um por videoconferência; além de 15 (quinze) 

autores/revisores convidados pelo Cosems/RJ. Para a realização da atividade foram 

disponibilizados, a partir do TRE nº 068/2018: i) uma sala com capacidade para 29 (vinte 

e nove) pessoas, com equipamentos multimídia, notebook, impressora com insumos, 

internet e infraestrutura para videoconferência em Brasília e no Rio de Janeiro para 

participação de três pessoas; ii) um coffee break para os participantes; iii) almoço para 

29 (vinte e nove) pessoas; iv) água e café durante todo o período da Oficina; e v) emissão 

de passagens aéreas, e pagamento de hospedagem e de ajuda de custo para 14 (catorze) 

pessoas. 

 2ª Oficina do Manual do Gestor – Encontro do Conselho Editorial com os 

antigos e novos Autores, realizada no dia 17 de dezembro de 2018, no Rio de Janeiro/RJ. 

O objetivo da Oficina foi dar continuidade aos trabalhos de revisão, atualização e 

ampliação do escopo do Manual do Gestor, promovendo o encontro do Conselho 

Editorial com os antigos e novos Autores, com a apresentação e debate acerca do Termo 

de Referência/Proposta de Revisão. Participaram da Oficina 36 (trinta e seis) pessoas, 

sendo pelo Conasems, o Vice-Presidente, Charles Tocantins; o Coordenador da 

Assessoria Técnica; 07 (sete) integrantes da Assessoria Técnica; o Assessor de 

Comunicação Social; 04 (quatro) Consultores Externos; e 04 (quatro) colaboradores 

convidados; além de 18 (dezoito) autores/revisores convidados pelo Cosems/RJ. Para a 

realização da atividade foram disponibilizados: i) emissão de passagens aéreas e 

pagamento de hospedagem e ajuda de custo para 18 (dezoito) pessoas; ii) um coffee 

break simples para 36 (trinta e seis) pessoas; iii) 36 (trinta e seis) almoços; e iv) agua e 

café durante todo o período da Oficina (TRE nº 071/2018).  
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 3ª Oficina do Manual do Gestor – Validação dos textos com convidados, 

realizada nos dias 25 e 26 de janeiro de 2019, em Brasília/DF. O objetivo da Oficina foi 

dar continuidade aos trabalhos de revisão, atualização e ampliação do escopo do 

Manual do Gestor, promovendo o encontro do Conselho Editorial e Autores com 

Diretores do Conasems convidados para validação dos textos. Participaram da Oficina 

cerca de 50 (cinquenta) pessoas, sendo pelo Conasems, o Presidente, Mauro Guimarães 

Junqueira; os Vice-Presidentes, Charles Tocantins e Wilames Freire; os Diretores que 

participaram da Reunião de Diretoria do dia 24 de janeiro; o Coordenador da Assessoria 

Técnica; 09 (nove) integrantes da Assessoria Técnica; as duas integrantes da Assessoria 

Jurídica; o Assessor de Comunicação Social; 04 (quatro) Consultores Externos; e 04 

(quatro) colaboradores convidados; além de 18 (dezoito) autores/revisores convidados 

pelo Cosems/RJ. Para a realização da atividade foram disponibilizados: i) sala em 

“auditório”, com mesa Diretora, com capacidade para cinquenta pessoas, com 

notebook, mouse e microfone sem fio, internet wi-fi,  projetor e tela para projeção, e 

impressora com insumos; ii)  emissão de passagens aéreas e pagamento de hospedagem 

e ajuda de custo para todos os participantes, com exceção dos integrantes da Secretaria 

Executiva do Conasems; iii) equipe e material de apoio; iv) um coffee break simples, 

durante a parte da tarde nos dois dias, para 50 (cinquenta) pessoas; v) 50 (cinquenta) 

almoços; e iv) agua e café durante todo o período da Oficina (TRE nº 079/2018). 

  

3ª Oficina do Manual do Gestor 
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As demais atividades da Assessoria Técnica do Conasems são abordadas a seguir 

em subgrupos temáticos, a saber: 1) Acompanhamento Legislativo; 2) Assistência 

Farmacêutica e Novas Tecnologias; 3) Economia da Saúde; 4) Educação em Saúde e 

Gestão do Trabalho; 5) Fortalecimento da Atenção Básica; 6) Informação em Saúde; 7) 

Regionalização, Governança e Redes de Atenção; e 8) Vigilância em Saúde. 

1 Acompanhamento Legislativo 

A nova composição do Parlamento, após as eleições de 2018, revela um contexto 

desafiador em razão da grande fragmentação do Congresso Nacional. O Legislativo 

apresenta, ao lado de um contingente de parlamentares reeleitos, sobreviventes de 

uma campanha vigorosamente contestadora do status quo, um grande contingente de 

novos deputados e senadores que desembarcam em Brasília apregoando um discurso 

de expurgo de práticas arraigadas, com o manifesto intuito de não serem tragados pela 

tradição.  

O desafio é enorme para os veteranos, e gigante para os novatos. A realidade 

sempre enquadrou a ilusão da mudança repentina, mas este será, sem dúvida, um 

Congresso muito diferente. 

É esse Congresso que vai desafiar o Planalto e a equipe da articulação política, 

liderada pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que terá que obter apoio dos 

parlamentares às propostas do governo Bolsonaro, a começar pela Reforma da 

Previdência. A articulação política precisa mostrar como se relacionar com um 

Congresso que foi, em certo sentido, preterido na composição da Esplanada dos 

Ministérios e, agora, provavelmente, vai estabelecer uma competição pelo 

protagonismo da governança com o Planalto. 

A ação da Assessoria Técnica do Conasems tem sido o acompanhamento diário 

da dinâmica política, sintetizando todo o movimento de articulação e o mapeamento 

dos riscos, por meio de relatórios e planilhas disponibilizados aos Diretores da Entidade.  
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PARTILHA DA CESSÃO ONEROSA – PLC 78/2018 

Durante o período de transição, o Ministro Paulo Guedes negociou pessoalmente 

com o então Presidente do Senado, Eunício de Oliveira, o repasse de recursos do pré-sal 

aos Estados e Municípios. Foi assumido compromisso com os governadores da partilha. 

A moeda de troca – reforma da Previdência.  

Existem duas possibilidades: 20% nos bônus do leilão; ou 30% nos recursos do 

Fundo Social. A dinâmica política é aprovar sem emendas. Se houver acordo, a cessão 

onerosa pode ser votada o quanto antes. O então Líder da minoria, ex-Senador 

Lindbergh Farias (PT), conduziu a negociação com o líder do governo, Senador Fernando 

Bezerra Coelho (MDB). 

Tudo indica que está tudo certo para o Senado aprovar o projeto sem emendas. 

Para que o texto não seja alterado (e volte para a Câmara), foi acertada com Rodrigo 

Maia a aprovação em regime de urgência de outro projeto, o PL 209, que regulamenta 

o Fundo Social do pré-sal. Aprovado, os recursos para os Estados e Municípios poderão 

transitar por esse Fundo. Por esse motivo. 

Assim, concluem-se as gestões para destravar o acordo com a Petrobrás e o leilão 

do pré-sal em 2019, que deve render em torno de R$ 100 bilhões nas estimativas mais 

conservadoras de técnicos da área econômica. E a contrapartida é a aprovação da 

reforma da Previdência. 

Ação Conasems: Em parceria com a Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM), monitoramento das discussões no Legislativo e análise das emendas para uma 

possível intervenção. 

CRIAÇÃO - CONSÓRCIOS PÚBLICOS PARA CONTRATAR MÉDICOS – PEC 46/2013 

O Plenário debateu proposta que permite a criação de consórcios públicos para 

contratar médicos nas periferias das grandes cidades e em regiões mais isoladas. A PEC 
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46/2013 passou pela segunda das cinco sessões de discussão necessárias para ser 

aprovada.  

Segundo o texto do ex-Senador Vital do Rêgo, os consórcios serão constituídos 

por iniciativa da União e adesão voluntária dos Estados, com formato de Fundação 

Pública, para a contratação de médicos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

para atuar no SUS. Os Municípios não podem se consorciar, mas têm a possibilidade de 

firmar convênios para que os médicos atuem em órgãos e entidades municipais de 

saúde. 

Originalmente, a PEC previa atuação exclusiva na atenção básica à saúde. Na 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o relator, o ex-Senador Paulo 

Davim, incluiu a possibilidade de atuação em serviços hospitalares e ambulatoriais de 

caráter regional. 

Ação Conasems: A matéria legislativa estava sendo analisada pela Entidade, mas 

a PEC foi arquivada no dia 21 de dezembro de 2018. Entretanto, continuará sendo 

monitorada, diante da possibilidade de reapresentação para tramitação no Congresso 

Nacional. 

MAIS MÉDICOS 

Prosseguem os debates no Congresso Nacional sobre o Programa Mais Médicos. 

Os parlamentares têm buscado conhecer os antecedentes do Programa Mais Médicos, 

o financiamento e os gastos, bem como como os critérios para a distribuição dos 

médicos, a cooperação entre o Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

e as ações de monitoramento e de avaliação. 

Ação Conasems: Esse tema, sob o ponto de vista do Legislativo, foi apresentado 

ao CONASEMS em reuniões técnicas e da Diretoria. Foi realizado alerta sobre a PEC 

454/2009 que trata da Carreira Médica e que está pronta para deliberação do Plenário, 

prevendo além do plano de carreira de Médico de Estado, o piso de R$ 15.187,00. Além 
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disso, matérias legislativas sobre Revalida, Plano de Carreira e Piso das 14 profissões de 

saúde, além de Serviço Civil em Saúde, também estiveram na pauta. 

PAINEL DE APOIO À GESTÃO - EMENDAS PARLAMENTARES 

O referido Painel, disponível no Portal do Conasems, permite monitorar as 

emendas, seu alinhamento aos programas planejados e estruturados do SUS. O 

monitoramento possibilita enxergar os pontos fortes e os pontos fracos das regiões e 

municípios. O intuito é fortalecer o processo de regionalização e o cuidado com o 

cidadão. Com o mapeamento de fragilidades, cria-se condições de avançar na 

eliminação dos vazios assistenciais, com definição das ações estratégicas junto ao 

Legislativo. 

Ação Conasems: Trabalhar a divulgação da ferramenta junto aos assessores e 

parlamentares na perspectiva de observar as demandas dos prefeitos, com análise dos 

repasses federais e encaminhamento de emendas disponíveis no painel de apoio. 

3º FÓRUM DE DEBATES “NOVO REGIME FISCAL: EFEITOS NA SAÚDE” - EC 95 

A Assessora Técnica responsável pelo acompanhamento Legislativo participou 

da concepção do evento e prestou orientações técnicas acerca da nova correlação de 

forças no cenário político, além de ter acompanhado os debates sobre o tema no 

Congresso Nacional, diante da nova legislatura.  

PERSPECTIVAS 2019  

A Assessora Técnica responsável pelo acompanhamento Legislativo no âmbito 

do Conasems vem trabalhando nesses primeiros meses de 2019 nas seguintes frentes: 

1 Definição de critérios para disponibilização de informações. 

2 Disponibilização de informações estratégicas, como, por exemplo, o perfil dos 

novos atores políticos. 
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3 Apresentação de informações com emprego de elementos gráficos, visando 

facilitar a sua compreensão. 

4 Elaboração de estratégia de atuação na Plataforma de Gestão para 

disponibilizar informações sobre o cenário político em forma de infográfico ou similar. 

5 Mapeamento das relações. 

6 Criação de grupo para gerenciar crise, com temas “polêmicos “específicos, 

composto por gestores e assessores ligados a cada tema; um dos objetivos é o 

tratamento das informações e a definição de ações estratégicas, com a aplicação de 

gestão de riscos. 

2 Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias 

No período em questão, o Conasems continuou sendo protagonista na 

formulação e proposição de iniciativas que visam o fortalecimento da Atenção Básica 

(AB) e a qualificação da Assistência Farmacêutica (AF) nos municípios brasileiros, na 

direção de apoiar os municípios, na implementação da diretriz da Política Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) que regulamentou as ações que os municípios devem exercer na 

Assistência Farmacêutica. 

Após o primeiro 1º Seminário do Conasems de Fortalecimento da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica, que integrou as atividades do encontro temático do 

Conselho Nacional de Representantes Estaduais (Conares) do mês de setembro de 2018, 

o seguimento do Projeto Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 

apresentou o seguinte status: 

 PROJETO DIAGNÓSTICOS DA AF NA ATENÇÃO BÁSICA 

Objetivo: Aperfeiçoar a representação do Conasems na proposição dos 

aprimoramentos necessários nas políticas Farmacêuticas no País e contribuir na 
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definição das estratégias nacionais para garantir o acesso aos medicamentos e serviços 

de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica financiados de forma tripartite. 

Estratégia: O Conasems realizará levantamentos nacionais temáticos da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, conjuntamente com a rede dos Conselhos 

de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados (Cosems) e apoiadores, a partir de 

prioridades definidas pela Diretoria Executiva da Entidade, contando com parceria de 

diferentes instituições de ensino e pesquisa no País. 

1º CICLO: Componente Básico da AF – iniciado através do Levantamento 

Nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica e a situação dos processos de compra pelos municípios 

brasileiros: 

 FASE 1 – Início do Levantamento: junho a agosto de 2018 – FINALIZADO 

 FASE 2 – Análise dos dados parciais e apresentação no Conares temático de 

setembro de 2018 – FINALIZADO e publicados os resultados em Revista 

Temática lançada na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de dezembro de 

2018, que poderão ser acessados em: https://www.conasems.org.br/wp-

content/uploads/2018/12/Conasems_Revista_72_Web_F01.pdf 

 FASE 3 – Finalização do levantamento: outubro a dezembro de 2018 – 

FINALIZADO 

 FASE 4 – Análise e divulgação dos resultados finais do Levantamento: janeiro 

a abril de 2019 – EM ANDAMENTO  

2º CICLO: QualifarSUS – A INICIAR 

3º CICLO: Base Nacional – A INICIAR 

4º CICLO: Banco de Preços – A INICIAR 

Também em continuidade, a parceria com a Academia através do Acordo de 

Cooperação Técnica com a Universidade de São Paulo (USP), por meio da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP/USP), para o período de 2018 a 2022, 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Conasems_Revista_72_Web_F01.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Conasems_Revista_72_Web_F01.pdf
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tem contribuído para alcançar os resultados do Projeto Diagnósticos, por meio da oferta 

de conhecimento especializado e uma cooperação de diversos atores e instituições no 

País. Adiante, as principais informações sobre a referida cooperação e acerca do 

andamento das respectivas atividades: 

 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FCFRP/USP E CONASEMS 

Objeto: Desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e ou extensão entre 

a FCFRP/USP e o Conasems, visando o fortalecimento da Atenção Básica e o 

aperfeiçoamento da Política de Assistência Farmacêutica nos municípios brasileiros 

Competências da USP: i) disponibilizar recurso humano especializado e 

tecnologias na área para apoio ao desenvolvimento das atividades técnicas de ensino, 

pesquisa e ou extensão; ii) contribuir na formulação de políticas, programas e projetos 

que atendam ao objeto do Acordo de Cooperação; iii) oferecer suporte técnico e 

científico para formulação, elaboração, desenvolvimento, análise e produção de 

informações e pesquisas relacionadas à Política de Assistência Farmacêutica nos 

municípios brasileiros; iv) apoiar processos de educação permanente voltados à 

qualificação do trabalho nas atividades da Assistência Farmacêutica desenvolvidas na 

rede Conasems e Cosems no País; v) contribuir para o desenvolvimento, 

monitoramento, avaliação e qualificação de ações e serviços da Assistência 

Farmacêutica nos municípios brasileiros; e vi) contribuir na elaboração de documentos 

técnicos e científicos necessários, assim como, sua ampla disseminação e divulgação 

nacional e internacional. 

Competências do Conasems: i) contribuir para viabilizar as condições necessárias 

(infraestrutura e recursos humanos) ao desenvolvimento das atividades do Acordo de 

Cooperação; ii) contribuir na definição das prioridades das atividades a serem 

desenvolvidas no Acordo de Cooperação; iii) promover o intercâmbio dos docentes e 

estudantes universitários com os gestores e profissionais dos municípios a fim de 
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facilitar o desenvolvimento das atividades; iv) participar do processo de 

acompanhamento e avaliação das atividades realizadas; v) contribuir na interlocução 

com os Cosems e municípios para estimular/viabilizar as atividades de cooperação; vi) 

contribuir com a elaboração de documentos técnicos e sua disseminação para os 

municípios brasileiros; e vii) disponibilizar o acesso a todas as bases de dados do 

Conasems relacionadas ao plano de trabalho do Acordo de Cooperação. 

Observações: Dentre as atribuições destaca-se a Cláusula Terceira, a qual 

estabelece que para a execução do objeto do termo de cooperação não haverá o repasse 

de recursos financeiros ou pagamento, a qualquer título, entre as partes, mas que 

caberá ao Conasems arcar com todas as despesas de transporte e diárias para 

pesquisadores, quando solicitado pela própria Entidade o deslocamento aos municípios 

para a realização de atividades relacionadas ao termo de cooperação. Também não 

caberá à USP dispêndio financeiro de qualquer natureza, mas a ela caberá fornecer 

apoio técnico e científico para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

visando contemplar o objeto da cooperação. Também se destaca a Cláusula Quarta que 

informa a vigência da cooperação, até 31 de dezembro de 2021, contados a partir de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado, por igual período, mediante termo aditivo, 

desde que a parte interessada apresente proposta fundamentada com, no mínimo, 30 

(trinta) dias antes do seu término. 

Atividades: As atividades desenvolvidas no âmbito da Cooperação Técnica em 

2018 e monitoradas na Plataforma do Conasems são: 
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As atividades de colaboração da FCFRP/USP no Projeto Diagnósticos, dados 

parciais do Levantamento da RENAME, para o ano de 2018 e até fevereiro de 2019 

foram: 

1 Participação em reuniões em Campinas e em Brasília para definição do escopo 

das análises do banco parcial e definição de estratégias de disseminação 

2 Apoio técnico na produção dos dados parciais do Levantamento da RENAME 

3 Apoio técnico na revisão dos textos da revista do Conasems 

Ainda após o 1º Seminário do Conasems de Fortalecimento da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica, deu-se também seguimento ao Projeto de 

implementação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento 

das pessoas com Diabetes Mellitus Tipo 1 atendidas no SUS, uma triangulação 

Conasems, Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS) e a empresa 

Novo Nordisk. A seguir o status do Projeto no período: 

 PROJETO PCDT DIABETES MELLITUS TIPO 1 NO SUS 

Objetivo: O projeto visa o desenvolvimento de atividades voltadas ao apoio à 

implementação do PCTD – Diabetes Mellitus Tipo 1, no SUS, através do fomento à 

Educação Permanente aos profissionais de saúde por intermédio de capacitações 

autoinstrucionais, de ensino a distância (EAD), que irão apoiar as estratégias de 

planejamento, de intervenção e de enfrentamento da doença de modo mais eficiente. 

Além de instruir também sobre o uso de insulina análoga de ação ultrarrápida e de 

dispositivo para aplicação, dentre as tecnologias para tratamento do diabetes que estão 

disponibilizados no Sistema Único de Saúde. Em suma, esse projeto tem por objetivo 

apoiar a atenção básica à saúde e contribuir para a qualificação dos serviços do SUS, de 

modo a atender as ações integradas de vigilância e assistência, adequadas às realidades 

de cada município. 
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Estratégias Educacionais: Serão desenvolvidas também estratégias educacionais 

voltadas aos usuários e cuidadores com o objetivo de melhorar o conhecimento para o 

autocuidado e controle da doença; para isso serão produzidos vídeos que abordarão: 

utilização correta dos medicamentos (Insulinas, controle glicêmico), aporte para o 

controle alimentar, atividades físicas (recomendações e tipos de exercícios) e utilização 

de recursos psicológicos que colaborem com o equilíbrio emocional da pessoa com 

diabetes. 

Pesquisa: O projeto pretende também realizar uma pesquisa para caracterizar o 

processo de implementação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Diabete 

Mellitus tipo 1 na rede assistencial do SUS e o processo de prescrição e dispensação de 

insulinas análogas de ação rápida nos municípios brasileiros, como um subsídio de 

análise inicial de sua incorporação no SUS, contribuindo para a tomada de decisão dos 

gestores em saúde. 

Situação: Etapas realizadas nos meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2019: 

 Novembro/dezembro 2018: Submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e 

adequações do projeto - Produto Inicial - FINALIZADO 

 Janeiro 2019: Realização do piloto e validação dos instrumentos – EM 

ANDAMENTO 

 Fevereiro 2019: Execução da Etapa 1 – aplicar instrumentos de pesquisa junto 

aos atores envolvidos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF) das Secretarias Estaduais de Saúde – EM ANDAMENTO 

Em relação aos processos de trabalho rotineiros de apoio ao Escritório do 

Conasems, à Diretoria Executiva, ao Presidente da Entidade e à Rede Cosems, no 

período em questão, permaneceram as ações estratégicas relacionadas 

prioritariamente à Política Nacional de Medicamento e de Assistência Farmacêutica, 

incluindo aquelas relacionadas à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias de 

Saúde (CONITEC) e à representação no Grupo de Trabalho (GT) de Ciência & Tecnologia 
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da Comissão Intergestores Tripartite. As pautas trabalhadas no GT de C&T da CIT no 

período foram: Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica (BNAFAR) e Sistema 

Hórus; Programa QualifarSUS; Medicamentos Fitoterápicos; Manipulação de 

medicamentos no âmbito do SUS; regulamentação do componente estratégico da AF; 

Desabastecimento de medicamentos; Incorporação de novas tecnologias, 

principalmente medicamentos; e pactuação financeira das incorporações após 

recomendação da CONITEC. 

Na CONITEC, houve a participação mensal do Conasems (3 membros – titular, 1º 

e 2º suplente) nas reuniões ordinárias, analisando as pautas e deliberando sobre cada 

tecnologia avaliada. 

O Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica do Conasems (GTTAF) 

conta com referências técnicas de 21 (vinte e um) Cosems e 26 (vinte e seis) 

colaboradores, sob coordenação da Assessoria Técnica do Conselho Nacional, 

realizando reuniões mensais por webconferência; assim é possível discutir de forma 

ampliada as demandas da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), bem como remeter 

as demandas locais para o nível nacional. 

Outra ação em continuidade, é a consultoria especializada contratada para 

aprimorar os processos de trabalho da Assessoria Técnica relacionados à área da AF, 

onde obteve-se no período os seguintes produtos (Terceira Contratação: Termo de 

Referência - TR/PJ n° 060/2018): 

i. Documento técnico contendo proposta de disseminação do Projeto 

Diagnósticos da Assistência Farmacêutica do Conasems (novembro/ 2018 – 

Produto 1); 

ii. Documento técnico contendo proposta de organização para o 

monitoramento dos Projetos da Assistência Farmacêutica do Conasems nas 

plataformas definidas e utilizadas pela Entidade (dezembro/2018–Produto 2); 
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iii. Documento técnico contendo as prioridades da gestão municipal para a 

Política de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica, bem como um 

conjunto de proposições do Conasems para a gestão federal (janeiro/2019 – 

Produto 3): e 

iv. Documento técnico contendo proposta de Plano de Trabalho do Grupo 

Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica da Rede Conasems Cosems, 

contendo a linha do tempo com as atividades descritas, objetivos, 

metodologia e cronograma, visando apresentar plano de ação para 

desenvolvimento em 2019 (fevereiro/2019 – Produto 4). 

3 Economia da Saúde 

Durante o quadrimestre em pauta, foram organizadas as seguintes atividades 

pelo núcleo de Economia da Saúde do Conasems: 

 3º FÓRUM DE DEBATES - NOVO REGIME FISCAL: EFEITOS NA SAÚDE3 

Dando continuidade aos Fóruns de Debates ocorridos em 2016 e 2017, entre os 

dias 04 e 05 de dezembro de 2018 foi realizado, na cidade de São Paulo, o 3º Fórum de 

Debates - Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde. O evento, planejado e executado pelo 

núcleo de Economia da Saúde do Conasems, ocorreu com o apoio do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC), que cedeu suas instalações.  

                                                 
3 http://www.Conasems.org.br/forum-reune-varios-setores-para-debater-impactos-da-ec-95-na-saude/; 

http://www.Conasems.org.br/relacao-entre-o-sus-e-a-saude-privada-e-o-destaque-do-segundo-dia-do-forum-de-

debates/; e 

https://www.youtube.com/watch?v=KQXfXUre8Bw&feature=youtu.be 

 

 

http://www.conasems.org.br/forum-reune-varios-setores-para-debater-impactos-da-ec-95-na-saude/
http://www.conasems.org.br/relacao-entre-o-sus-e-a-saude-privada-e-o-destaque-do-segundo-dia-do-forum-de-debates/
http://www.conasems.org.br/relacao-entre-o-sus-e-a-saude-privada-e-o-destaque-do-segundo-dia-do-forum-de-debates/
https://www.youtube.com/watch?v=KQXfXUre8Bw&feature=youtu.be
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O objetivo dos Fóruns sobre o novo regime fiscal é o de provocar a discussão 

sobre a Emenda Constitucional 95/2016, com a finalidade de ampliar e qualificar o 

entendimento e a discussão sobre o tema, sobretudo em relação ao financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde e o respectivo impacto nas demais esferas de 

governo.  

Foram convidados 24 (vinte quatros) palestrantes, a Diretoria Executiva Nacional 

do Conasems e os Assessores Técnicos da Entidade, tendo a previsão inicial de 

participação sob inscrição de 200 (duzentas) pessoas. 

Participaram como debatedores nessa edição do evento: Mauro Guimarães 

Junqueira, Presidente do Conasems; Ana Paula Pinho, Diretora do Instituto Social 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Jorge Reghin, Subsecretário de Planejamento e 

Orçamento Adjunto do Ministério da Saúde; Carmino Antônio de Souza, Presidente do 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/SP); 

Lisiane Cristina Braecher, Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo, 

Ministério Público Federal; Sebastião Helvécio Ramos de Castro, Vice Presidente de 

Relações Institucionais do Instituto Rui Barbosa; Márcio Holland de Brito, Professor de 

Economia na Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo; Edson 

Correa Araújo, Economista Sênior, Health Population and Nutrition Global Practice do 

Banco Mundial;  Edson Rogatt, Presidente do Conselho de Administração da 

Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas; 

João Paulo Pieroni, Chefe do Departamento do Complexo Industrial e de Serviços de 

Saúde do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Miguel Cendoroglo 

Neto, do Hospital Albert Einstein; Vitor Manoel Jesus Mateus, Vice Presidente do 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass); Leonardo Moura Vilela, Presidente 

do CONASS; Carlos Octávio Ocké Rei, Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Sandra Krieger Gonçalves, Presidente da 

Comissão Especial do Direito Médico e de Saúde do Conselho Federal da Ordem dos 
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Advogados do Brasil (OAB), Conselho Federal da OAB; Lígia Bahia, Professora do 

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro; e José 

Agenor Álvares da Silva, Assessor da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e ex-Ministro 

da Saúde por duas gestões. 

Para a realização do evento, foi cedido pelo HAOC um auditório com toda a 

infraestrutura (equipamentos audiovisuais e de multimídia, computador, impressora e 

acesso à internet), e, com base no TRE nº 056/2018, foram disponibilizados pelo 

Conasems: i) equipe de apoio e material de apoio para os participantes do evento; ii) 

serviço de café e água aos participantes durante todos os períodos do evento; iii) coffee 

break simples para os participantes, no encerramento; iv) almoço, no dia 05/12/2018, 

para convidados, Diretoria Executiva e equipe do Conasems; e v) emissão de 20 (vinte) 

passagens aéreas, com ajuda de custo, hospedagem e alimentação para os palestrantes. 

  

  
3ª Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde 
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 GESTÃO DE CUSTOS E CURSO ECOSAUDE – UFMG / BANCO MUNDIAL 

Entre os meses de novembro e dezembro de 2018 foram realizadas tratativas 

com o Banco Mundial e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a fim de 

viabilizar parceria objetivando a implantação de gestão de custos em saúde nos 

municípios.  

Em novembro de 2018 ocorreu reunião com professores da UFMG e outra em 

fevereiro de 2019, com a participação de representantes do Banco Mundial, UFMG, 

Ministério da Saúde e Conasems. Registrou-se grande interesse por parte dos 

participantes e parâmetros para a elaboração de um projeto foram estabelecidos. 

Conasems e UFMG irão elaborar um projeto e uma nova reunião será realizada. 

 BNDES  

Em dezembro de 2018, assessores do núcleo de Economia da Saúde e o Diretor 

Financeiro do Conasems se reuniram com o Chefe do Departamento do Complexo 

Industrial e de Serviços de Saúde do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES) a fim de promover a aproximação das Entidades, com o intuito de novas 

parceiras, especialmente ligadas à regionalização e gestão de custos em saúde no SUS. 

O BNDES sinalizou interesse na parceria, principalmente em relação a apoiar projetos 

sobre regionalização. Novos contatos serão acertados.   

 PROJETO CRITÉRIO DE RATEIO - NECESSIDADE DE SAÚDE 

Por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS 

(PROADI-SUS), foi formalizada parceria entre o Ministério da Saúde, o Conasems e o 

HAOC para execução do Projeto Metodologia de Critério de Rateio dos Recursos 

Federais destinados aos demais Entes da Federação. O objeto do Projeto é elaborar e 

apresentar proposta de metodologia para definir os montantes de recursos financeiros 

a serem transferidos por parte do Ministério da Saúde aos demais entes da federação 
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para custeio das ações e serviços públicos de saúde, ou seja, definir critério de rateio 

dos recursos federais para financiamento dessas ações e serviços.  

Como objetivos específicos estão: estabelecer comparativo entre os métodos de 

alocação de recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde 

adotados no Brasil e em outros países com sistemas públicos de saúde universais; 

construir um painel de indicadores relativos a necessidades de saúde da população, 

dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de 

oferta de ações e de serviços de saúde do SUS; e elaborar documento com a proposta 

metodológica de critério de rateio dos recursos federais aos demais entes da federação.   

Como parte das atividades propostas pelo Projeto, está a realização de oficinas 

com intuito de discutir as necessidades de saúde no Brasil e alinhar o conceito do tema, 

considerando as características continentais do nosso País. Em outubro de 2018, foi 

realizada a primeira oficina, exclusivamente com integrantes do Ministério da Saúde.  

A segunda oficina será realizada no primeiro semestre de 2019, com gestores 

municipais e estaduais. Por sua vez, uma terceira oficina será realizada com a 

comunidade acadêmica, com a apresentação do produto final das anteriores. No 

decorrer do Projeto, percebeu-se a necessidade de alinhamento do conceito de 

necessidade de saúde entre os representantes dos gestores municipais, para que 

posteriormente esse produto, com o posicionamento do Conasems, também seja 

apresentado à comunidade acadêmica e aos demais parceiros do Projeto.  

Entre os meses de novembro de 2018 e fevereiro de 2019, foram realizadas 

reuniões do Grupo Executivo para repactuação do cronograma físico e financeiro do 

Projeto; apresentação, análise e discussão do relatório da 1ª edição da Oficina; 

discussão sobre o formato das 2ª e 3ª edições da Oficina; e atualização sobre a revisão 

bibliográfica e sistemática dentre outros.  

Por determinação do Presidente do Conasems, o primeiro Conares de 2019, a ser 

realizado no mês de março, será dedicado a tal discussão. Nos meses de janeiro e 
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fevereiro de 2019 foram realizados os preparativos para a efetivação da Oficina que será 

conduzida por professores da USP, em Brasília, nos dias 26 e 27 de março de 2019, 

durante o Conares Temático.  

 ESTUDO FINANCIAMENTO ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE  

A pedido do Presidente do Conasems, foi realizado um diagnóstico do 

financiamento da Atenção Especializada nos Municípios, que se materializou em um 

painel eletrônico de dados, recebendo o nome de Painel de Apoio à Gestão4. A 

estratégia se concretizou como um forte instrumento de fortalecimento da gestão 

municipal e o processo de regionalização da saúde.  

A iniciativa faz parte de um conjunto articulado de ações desenvolvidas pelo 

Conasems que visa um processo permanente de auxílio ao gestor municipal na tomada 

de decisão. O Painel é uma ferramenta que servirá como subsídio na elaboração e 

execução do planejamento local e regional, a fim de fortalecer os debates nos processos 

de governança, organização e integração da Rede de Atenção à Saúde.  

Pelo Painel de Apoio à Gestão é possível acessar o grau de maturidade e 

autonomia na gestão dos recursos financeiros da Atenção Especializada no âmbito 

Municipal; detalhamento do Financiamento da Atenção Especializada no âmbito 

Municipal; detalhamento da Rede Assistencial Municipal vinculada à Atenção 

Especializada; detalhamento de Recursos Físicos da Rede Assistencial vinculada à 

Atenção Especializada; levantamento de Indicadores para a avaliação do financiamento 

da Atenção Especializada no âmbito Municipal; e dados Financeiros relacionados às 

Emendas Parlamentares. O painel foi incorporado na plataforma eletrônica do 

Conasems, que possibilita acesso aberto e ilimitado, tendo seu lançamento oficial na 

Comissão Intergestores Tripartite de Fevereiro de 2019. 

                                                 
4http://www.Conasems.org.br/painel-de-apoio-a-gestao-ferramenta-reune-informacoes-para-auxiliar-
planejamento-do-gestor/ 

http://www.conasems.org.br/painel-de-apoio-a-gestao-ferramenta-reune-informacoes-para-auxiliar-planejamento-do-gestor/
http://www.conasems.org.br/painel-de-apoio-a-gestao-ferramenta-reune-informacoes-para-auxiliar-planejamento-do-gestor/
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Sobre esse tema, no dia 03 de dezembro de 2018, no Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz em São Paulo/SP, sob a responsabilidade dos Assessores Técnicos do Conasems 

Alessandra Matias, Blenda Saturnino e Daniel Faleiros, foi realizada a 2ª Reunião sobre 

estudo de financiamento das ações e serviços de saúde do SUS para atenção 

especializada nos municípios. A reunião teve o objetivo de dar continuidade às 

atividades já realizadas com relação ao estudo de financiamento da atenção 

especializada nos municípios. Participaram representantes dos Cosems SC, RS, MG e PA, 

04 (quatro) convidados externos e 01 (um) consultor externo, além dos Assessores 

Técnicos do Conasems. Para a realização do evento foram disponibilizados, com base no 

TRE nº 064/2018: i) uma sala com capacidade para 10 (dez) pessoas, com equipamentos 

multimídias e notebook; ii) material de apoio; iii) serviços de café e água durante todo o 

período da reunião; e iv) 11 (onze) passagens aéreas e pagamento de diárias para 

custeio de alimentação e hospedagem.  

 MANUAL DO GESTOR 

O “Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS - Diálogos do Cotidiano” ganhará 

uma edição revisada e ampliada. Em julho de 2019, durante o XXXV Congresso do 

CONASEMS, o novo Manual será lançado.  

O núcleo de Economia da Saúde do Conasems participou das reuniões 

convocadas pelo grupo editor do Manual e realizou a revisão e atualização do capítulo 

03 – Financiamento e Fundo Municipal de Saúde. Foram abordados os temas: história 

do financiamento e suas fontes; Emenda Constitucional 29/2000; Lei Complementar 

141/2012; Emenda Constitucional 86/2015; Emenda Constitucional 95/2016; Lei 

Complementar 141/2012; Critério de Rateio; e Portaria 3992/2017.  
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 DIÁLOGO COM EQUIPE DE TRANSIÇÃO DO GOVERNO ELEITO  

No mês de dezembro de 2018, o “Documento Político e Técnico para diálogo com 

os candidatos nas eleições em 2018”5, e outras ponderações elaboradas pelo núcleo de 

Economia da Saúde do Conasems, foram apresentados pelo Presidente da Entidade à 

equipe de transição do Governo eleito, enumerando as proposições técnicas e políticas 

para um diálogo entre a representação municipal da área da saúde pública com o novo 

governo. 

 EVENTO GRUPO MÍDIA SÃO PAULO WELCOME 2019 

Em janeiro de 2019, o Presidente do Conasems participou do evento do Grupo 

Mídia São Paulo Welcome 20196, que teve como tema: “Construindo o Futuro da Saúde: 

as Perspectivas Políticas e Econômicas do Setor em 2019”.  O evento contou com a 

presença de especialistas, representantes e autoridades de diferentes áreas do setor e 

o núcleo de Economia da Saúde realizou a preparação do material e o acompanhamento 

do Presidente Mauro Guimarães Junqueira no debate. 

 PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - PLOA 2019 

Entre os meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019, foram realizadas 

análises da Lei Orçamentária Anual (LOA) relativas ao orçamento do Ministério da Saúde 

(MS) para 2019, Os resultados foram apresentados ao Presidente e vice-presidentes do 

Conasems, complementando os estudos anteriores sobre o Projeto de Lei (PLOA), 

apontando a diminuição dos recursos dedicados à saúde, principalmente no que diz 

                                                 
5 http://www.Conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/07/livreto_presidenciaveis_tela_F02.pdf 

6 http://www.Conasems.org.br/mauro-junqueira-presidente-do-Conasems-abre-o-welcome-saude-2019/ 

http://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2018/07/livreto_presidenciaveis_tela_F02.pdf
http://www.conasems.org.br/mauro-junqueira-presidente-do-conasems-abre-o-welcome-saude-2019/
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respeito aos recursos para investimento e destinadas a pessoal, apesar do registro de 

incremento do PLOA para LOA.  

 PROSPERITY FUND7  

Em fevereiro de 2019, o núcleo de Economia da Saúde do Conasems recebeu a 

visita de membros do Prosperity Fund e do Governo Britânico, com a devolutiva das 

tratativas que ocorreram durante o ano de 2018. Os cinco temas apresentados pelo 

Conasems compuseram a carteira de interesse dos projetos que serão realizados pelo 

Prosperity Fund no Brasil, por meio do edital que foi lançado.   

 CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

Anualmente, o Conasems realiza um evento em âmbito nacional, objetivando a 

troca de experiências e informações que impactam diretamente no fortalecimento do 

SUS, com previsão de mais de cinco mil congressistas – dentre eles, gestores municipais 

de saúde, trabalhadores do SUS e de todas as esferas de governo, representantes de 

instituições ligadas à saúde pública e autoridades. 

Neste ano de 2019 será realizado o XXXV Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, entre os dias 02 a 05 de julho, em Brasília/DF. O núcleo de 

Economia da Saúde do Conasems elaborou e apresentou os termos de referências 

relativos às atividades pertinentes à área.  

Foram contemplados os seguintes temas: Economia da Saúde - Departamento 

de Economia da Saúde (DESID), Investimentos e Desenvolvimento (Seminário); 

Economia da Saúde como instrumento de fortalecimento da gestão municipal do SUS 

(Painel); Financiamento (Mesa); e Gestão de recursos financeiros do SUS (Seminário).  

  

                                                 
7 Fundo de financiamento gerido pelos países desenvolvidos, dedicado a países em desenvolvimento, que tem por 
objetivo promover e implementar políticas públicas, tendo como pano de fundo a eficiência na gestão 
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4 Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 

Durante o mês de novembro, a Assessora Técnica responsável pelo tema no 

Conasems coordenou a organização de Reuniões para o Apoio às Mostras Estaduais e 

experiências municipais bem-sucedidas na gestão do SUS. Também acompanhou a 

realização da Oficina Nacional de Educação Permanente, organizada pelo Ministério da 

Saúde para a apresentação do consenso nacional acerca do tema, apurado por meio de 

várias oficinas regionais. 

O Prêmio INOVASUS, em novembro de 2018, chegou ao momento final de 

avaliação e apuração dos resultados e o Conasems participou com membro da banca 

avaliadora desse importante prêmio, que vem se consolidando como espaço de troca e 

apresentação de experiências nesse campo no SUS. 

O Projeto Zikalab, em parceria com o Conasems, capitaneado pelo IPADS e 

apoiado pela Johnson & Johnson (J&J), em novembro de 2018 estava em curso e as 

oficinas de formação aconteceram no Norte e no Nordeste do País com a participação 

dos Cosems. 

A Associação de Municípios Brasileiros (AMB) organizou evento para discutir os 

problemas que alcançaram o Programa Mais Médicos (PMM) depois da saída do 

Governo de Cuba do Acordo de Cooperação Técnica Internacional com a Organização 

Pan-Americana da Saúde (OPAS), o que resultou na saída repentina de cerca de 8.500 

(oito mil e quinhentos) médicos do PMM. O Conasems esteve presente e proferiu 

palestra na Mesa: “Mais Médicos: alternativas para os municípios” 

No Seminário “30 anos de SUS – Que SUS para 2030? ”, organizado pela OPAS e 

realizado nos dias 27 e 28 de novembro, em Brasília/DF, a Assessora Técnica do 

Conasems da área de Educação Permanente participou da Mesa Redonda “Avanços e 

desafios para o fortalecimento das capacidades humanas do SUS – A contribuição do 

Programa Mais Médicos para o SUS na perspectiva dos gestores municipais”. 
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Fechando o mês de novembro de 2018, a referida Assessora Técnica participou 

do Seminário de Avaliação da Acreditação Pedagógica da Rede de Escolas de Saúde 

Pública do SUS, um momento de avaliação e fechamento do projeto. 

Em janeiro de 2019, o foco inicial foram as atividades relativas à organização da 

16ª Mostra Nacional Brasil aqui tem SUS, com: finalização e publicação do Regulamento; 

reuniões da Comissão Organizadora; reunião com a equipe da Comunicação Social do 

Conasems para alinhamento; e reunião com a equipe da Assessoria Técnica da Entidade 

para apresentação e discussão do Regulamento. 

Ainda em janeiro, a Assessora Técnica citada recebeu no Conasems para uma 

reunião uma Comitiva de médicos brasileiros formados no exterior, que pediram o apoio 

à Entidade para os pleitos do grupo junto à Coordenação Nacional do Programa Mais 

Médicos.  

Em fevereiro de 2019, iniciou-se uma maior participação junto aos Cosems, 

apoiando vários deles no processo de avaliação das experiências das Mostras Estaduais. 

A Assessora Técnica Márcia Pinheiro esteve em Niterói/RJ, no Congresso do Cosems/RJ, 

e participou como comentarista nas rodas de conversa da Mostra de Experiências.  

Também esteve no Cosems/AM acompanhando a atividade de apoio e a oficina de 

escrita oferecida pelo Conasems no sentido de apoiar e aprimorar o texto dos autores 

participantes das seleções estaduais. Foi um movimento muito rico e potente de 

participação de todos os envolvidos nas mostras estaduais. 

Ainda em fevereiro, em reuniões internas, foi organizada a proposta para a 

Mostra Saúde Conasems/Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) - 

Experiências exitosas na gestão de saúde pública municipal, ainda sem data definida 

pelos parceiros.  

Ocorreu também em fevereiro, uma reunião com a Direção e Coordenações da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde onde 

os novos gestores foram apresentados, bem como suas propostas para a área, assim 
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como também foram apresentadas as demandas e as preocupações do Conasems 

relativas a esse importante campo da área da saúde. 

Foi recebida no Conasems, ainda nesse mesmo mês, a Associação Nacional dos 

Profissionais Médicos formados em instituições de educação superior estrangeira e dos 

profissionais intercambistas do Programa Mais Médicos para o Brasil, associação que 

representa majoritariamente os médicos cubanos que participavam do PMM e optaram 

por permanecer no Brasil após o fim da cooperação internacional Cuba - OPAS – Brasil. 

Hoje, esses profissionais vivem situação delicada no país, tanto legalmente quanto 

socialmente. 

Em relação às atividades de apoio do Conasems ao planejamento e à realização 

das Mostras Estaduais de experiências bem-sucedidas na gestão do SUS, foram 

empreendidas no período as seguintes reuniões, sob a responsabilidade de cada Cosems 

e apoiadas pela Consultora Externa Marema Patrício e outros colaboradores externos, 

e, ainda, pontualmente pela Assessora Técnica Denise Rinehart: 

 16 e 17 de janeiro de 2019: Reunião de Planejamento para a realização da 

Mostra Estadual do Cosems/SP, no Centro Formador de Pessoal para a Saúde (CEFOR), 

Vila Mariana, São Paulo/SP. A reunião, que teve o objetivo de planejar a Mostra Estadual 

e dialogar sobre proposições para a realização da Oficina de orientações e diretrizes para 

a escrita e resumo dos textos, contou com convidados do Cosems/SP, com gestores 

municipais, com apoiadores do Cosems e com técnicos dos municípios. A logística e a 

estrutura para a realização da reunião foram disponibilizadas pelo Cosems/SP (sala de 

reunião, equipamentos audiovisuais e material de apoio), tendo o Conasems emitido 02 

(duas) passagens aéreas, bem como o pagamento de 02 (duas) diárias e ajudas de custo 

para os representantes do Conasems, Marema Patrício e Alcindo Ferla (TRE nº 

001/2019). 

 29 e 30 de janeiro de 2019: Reunião de Planejamento para a realização da 

Mostra Estadual do Cosems/RS, na capital do Estado, Porto Alegre. A reunião teve o 
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objetivo de planejar a realização da Mostra Estadual e preparar os apoiadores e equipe 

do Cosems como facilitadores dos grupos da Oficina de escrita e resumo de textos. 

Participaram da reunião, como representantes do Conasems, Marema Patrício e os 

convidados Alessandra Xavier Bueno e Gabriel Calazans; como convidados do 

Cosems/RS participaram os gestores municipais, os apoiadores do Cosems e técnicos 

dos municípios. A logística e a estrutura para a realização da reunião foram 

disponibilizadas pelo Cosems/RS, tendo o Conasems emitido 03 (três) passagens aéreas, 

bem como realizado o pagamento de 03 (três) diárias e ajudas de custo (TRE nº 

002/2019). 

 31 de janeiro a 1º de fevereiro de 2019: Reunião de Planejamento para a 

realização da Mostra Estadual do Cosems/PI, na capital do Estado, Teresina. A reunião 

teve o objetivo de planejar a Mostra Estadual e preparar os apoiadores e equipe do 

Cosems/PI como facilitadores dos grupos da Oficina de escrita e resumo de textos. 

Participaram da reunião, como representantes do Conasems, Marema Patrício e Gabriel 

Calazans; como convidados do Cosems/PI participaram gestores municipais; apoiadores 

do Cosems e técnicos dos municípios. A logística e a estrutura para a realização da 

reunião foram disponibilizadas pelo Cosems/PI, tendo o Conasems emitido 02 (duas) 

passagens aéreas e realizado o pagamento de 02 (duas) diárias e ajudas de custo aos 

seus representantes (TRE nº 003/2019). 

 06 de fevereiro de 2019: Reunião de Planejamento para a realização da 

Mostra Estadual do Cosems/RO, na cidade de Boa Vista, capital do Estado de Rondônia. 

A reunião teve o objetivo de planejar a Mostra Estadual e a Oficina de escrita e resumo 

de textos. Participou da reunião, como representante do Conasems, a Assessora Técnica 

Denise Rinehart; e como convidados do Cosems/RO participaram gestores municipais e 

técnicos dos municípios. A logística e a estrutura para a realização da reunião foram 

disponibilizadas pelo Cosems/RO, tendo o Conasems emitido uma passagem aérea e 
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realizado o pagamento de uma diária e ajuda de custo à sua representante (TRE nº 

005/2019). 

 14 e 15 de fevereiro de 2019: Reunião de Planejamento para a realização da 

Mostra Estadual do Cosems/AM, na capital do Estado do Amazonas, Manaus. A reunião 

teve o objetivo de planejar a Mostra Estadual e mobilizar os municípios para sua 

realização, além dialogar sobre orientações e proposições concernentes, inclusive 

quanto à escrita e ao resumo dos textos. Participaram da reunião, como representantes 

do Conasems, Marema Patrício e Alcindo Ferla; e como convidados do Cosems/AM 

participaram gestores municipais, apoiadores do Cosems e técnicos dos municípios. A 

logística e a estrutura para a realização da reunião foram disponibilizadas pelo 

Cosems/AM, tendo o Conasems emitido 02 (duas) passagens aéreas e realizado o 

pagamento de 02 (duas) diárias e ajudas de custo a seus representantes (TRE nº 

008/2019). 

 20 e 21 de fevereiro de 2019: Reunião de Planejamento para a realização da 

Mostra Estadual do Cosems/AC, na cidade de Rio Branco, capital do Estado do Acre, no 

Auditório da Associação dos Municípios do Acre (AMAC). A reunião teve o objetivo de 

mobilizar os municípios para a realização da Mostra Estadual e para a Mostra Nacional, 

e o planejamento da Mostra Estadual e Oficina de diretrizes de escrita e resumo dos 

textos, contando com a participação de profissionais e referências técnicas do 

Cosems/AC e dos municípios e ou regiões de saúde do Estado. Para a realização da 

reunião, foram emitidas passagens áreas e realizado o pagamento de diárias e ajuda de 

custo para os 02 (dois) representantes do Conasems, Marema Patrício e Alessandra 

Bueno (TRE nº 009/2019); a logística e a estrutura necessária para a realização do 

evento, foram disponibilizadas pelo Cosems/AC (sala de reunião, equipamentos 

audiovisuais e material de apoio). 

 26 de fevereiro de 2019: Reunião de Planejamento para a realização da 

Mostra Estadual dos municípios da Paraíba, na cidade de João Pessoa, capital do Estado, 
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A reunião, realizada no Cosems/PB, teve como objetivo planejar a realização da Mostra 

Estadual do Cosems. Participaram da atividade, como representantes do Conasems, 

Marema Patrício e Alessandra Xavier Bueno, e os gestores e técnicos dos municípios da 

região. A estrutura e a logística para a reunião foram disponibilizadas pelo Cosems/PB, 

tendo o Conasems se responsabilizado pelas providências e respectivas despesas 

relativas ao deslocamento de suas representantes na atividade (TRE nº 014/2019). 

5 Fortalecimento da Atenção Básica 

O Conasems, permanece envidando esforços no sentido de contribuir com a 

qualificação do cuidado em saúde ofertado na Atenção Básica (AB) no SUS, sob 

responsabilidade de todos os municípios brasileiros. 

No período em questão, o Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB) continuou 

suas discussões tanto no âmbito da CIT, quanto no âmbito do Conasems, em subsídios 

para a sua Diretoria Executiva. No âmbito da CIT, a agenda de trabalho nos meses de 

novembro a dezembro de 2018 e janeiro a fevereiro de 2019 deu continuidade na 

elaboração e pactuação de documentos que orientem as diretrizes da Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB), sendo discutidas as demandas e minutas de Portarias como: 

Análise, discussão e publicação do 3º Ciclo do Programa Nacional da Melhoria do Acesso 

e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ); Início da análise, revisão e construção de 

proposta PMAQ para 2019; Componente Móvel da Atenção à Saúde Bucal - Unidade 

Odontológica Móvel (UOM); Equipes e Gerentes de Atenção Básica; Flexibilidade da 

carga horária médica; e Atualização das diretrizes de cuidado da pessoa tabagista. 

Nesse período, o GTAB realizou reuniões em São Paulo e em Campinas, 

continuando as discussões, como segue: 

 Dezembro 2018: i) Discussão para finalização do plano de fortalecimento da 

Atenção Básica no Conasems; ii) Discussões sobre Assistência Farmacêutica na Atenção 
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Básica como uma das ações do plano; iii) Discussão de proposta de projeto em pareria 

com a Bayer – Saúde na adolescência; e iv) Discussão da agenda e encaminhamentos. 

 Fevereiro 2019 – Realização de Oficina com os seguintes objetivos: i) Discutir 

a percepção e as expectativas do grupo em relação ao desenvolvimento da AB com o 

início do novo governo; ii) Discutir e aprovar o Documento Final do Plano do Conasems 

para Fortalecimento da AB; iii) Definir proposições relacionadas a AB para o Congresso 

Nacional do Conasems; e iv) Definir Plano de Trabalho do GTAB para 2019. 

Na reunião do GTAB realizada em dezembro de 2018, nos dias 06 e 07, na sede 

do HAOC na cidade de São Paulo/SP, tendo como responsáveis os Assessores Técnicos 

do Conasems Alessandro Chagas, Elton Chaves e Kandice Falcão, participaram os 

integrantes do Grupo Técnico Amanda Costa Pinheiro; Andreia Passamani Barbosa 

Corteletti; Cristiane Martins Pantaleão; Hisham Mohamad Hamida; Leopoldina Cipriano 

Feitosa; Maria da Penha Sapata; e Silvia Regina Cremonez Sirena. Com base no TRE nº 

069/2018, foram providenciados para a reunião: i) sala com equipamentos multimídia; 

ii) material de apoio (pauta/programação impressa, listas de presença, canetas, pastas, 

blocos de anotação, modelos de relatório de viagem); iii) água e café durante todo o 

período da reunião; e iv) passagens aéreas, hospedagem, alimentação e ajuda de custo 

para todos os participantes. 

Já na reunião do GTAB realizada nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2019, no Núcleo 

de Estudos de Políticas Públicas da Universidade de Campinas (NEPP/UNICAMP) na 

cidade de Campinas/SP, tendo como responsáveis os Assessores Técnicos do Conasems 

Alessandro Chagas, Elton Chaves e Kandice Falcão, participaram os 10 (dez) integrantes 

do Grupo, tendo passagens aéreas emitidas e diárias pagas pelo Conasems (TRE nº 

006/2019) e estrutura disponibilizada pela UNICAMP. 

O GTAB tem dado continuidade no desenvolvimento de iniciativas que 

promovam o fortalecimento da Atenção Básica e a integração das demais políticas de 

saúde visando cumprir seu papel de ordenadora da rede e coordenadora do cuidado, 
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articulando iniciativas pedagógicas que instrumentalizem e aprimorem a gestão quanto 

ao conjunto de proposições e inovações trazidas pela PNAB. 

Dentre as iniciativas continuam em andamento, a integração da Vigilância em 

Saúde e Atenção Básica por meio dos Projetos “Aedes na Mira” e “Atenção Básica: 

Capacitação, Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração das 

Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde”. O Conasems tem participado das reuniões do 

Grupo Executivo deste último Projeto, desenvolvido pelo HAOC, no âmbito do Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS). Na 4ª Reunião do 

Grupo Executivo, em 12/12/2018, foram avaliados os profissionais inscritos no Curso I, 

discutidas a avaliação da execução orçamentária do Projeto e a agenda do primeiro 

trimestre de 2019, além da possibilidade de mais uma edição desse Curso. 

Na 5ª reunião, ocorrida em fevereiro de 2019, discutiu-se Matriz do Curso 4 do 

Projeto, que é a implantação do método clínico do cuidado farmacêutico na Atenção 

Básica. 

A seguir, os resultados de inscrições do Curso 1: 
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6 Informação em Saúde 

Seguem as principais frentes de trabalho da Assessoria Técnica do Conasems 

dedicada ao tema Informação em Saúde: 

 PROGRAMA DE GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO DO SUS 

A Assessoria Técnica promoveu a continuidade das ações atinentes ao Programa 

de Governança da Informação do SUS. O Programa objetiva apoiar o Gestor Municipal 

no aprimoramento dos Sistemas de Informação, com vistas a melhorar a qualidade dos 

dados e ampliar o acesso à informação.  Ampliada a participação de representantes do 

Cosems/RS. 

 COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA DE ESAÚDE 

Foram realizadas reuniões do Comitê Gestor da Estratégia de eSaúde em 

01/11/18, 07/12/18 e 15/02/2019, com debates sobre a continuidade da elaboração do 

Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação (PAMA), em elaboração via Projeto PROADI-

SUS; Criação do Modelo de Informação do Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica 

(PCDT) para Hemoglobinúria Paroxística Noturna (Tratamento com Eculizumabe) – 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS); e 

debate dos Decretos 8.638, de 15 de janeiro de 2016, e 9.319, de 21 de março de 2018, 

que tratam sobre Política de Governança Digital e Sistema Nacional para Transformação 

Digital. 

 GRUPO DE TRABALHO DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA 

Teve prosseguimento a agenda de reuniões do Grupo de Trabalho de Informação 

e Informática, vinculado à Câmara Técnica da CIT. No período em referência, o 
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Conasems tomou parte de reuniões nas seguintes datas: 07/11/18, 06/12/18 e 

22/02/2019. Na pauta, debates sobre: 

 Adequação dos sistemas de informação em saúde às especificidades da 

população LGBT (ou LGBTTT - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e 

Transgêneros) - Coordenação Geral de Análise e Manutenção do Departamento de 

Informática do SUS, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

(CGAM/DATASUS/SE/MS); 

 Andamento das implementações da PNAB no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos da Saúde (CNES) – Departamento de Atenção Básica e Departamento 

de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas, ambos da Secretaria de Atenção à 

Saúde do Ministério da Saúde (DAB/SAS/MS e DRAC/SAS/MS); 

 Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD) – Coordenação Geral 

de Sistemas de Informação (CGSI/DRAC/SAS/MS): i) Status CMD Etapa 2 - 

Processamento das informações da Atenção Psicossocial; ii) Processo de homologação 

dos instrumentos de coleta (CMD – Coleta) e disponibilização dos dados/autorização de 

procedimentos à gestão estadual e municipal (CMD – Gestão); iii) Disponibilização dos 

dados do CMD no Tabwin/Tabnet; iv) Situação da incorporação do Sistema de 

Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA) ao CMD; e v) Situação do 

processo de integração das informações do e-SUS AB/Sistema de Informação em Saúde 

para a Atenção Básica (SISAB) ao CMD e disponibilização dos dados para os Gestores. 

 Grupo Consultivo Permanente do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) 

– com participação do Conass; 

 Grupo de homologação do SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação; 

 Identificação do usuário - DAB/SAS/MS e Coordenação Geral do Programa 

Nacional de Imunizações, do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis, 

da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (CGPNI/DEVIT/SVS/MS); 
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 Informe sobre a entrega dos módulos do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) - Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento (DESID/SE/MS); 

 Operacionalização do Módulo Planejamento do e-SUS Gestor – Coordenação 

Geral de Articulação de Instrumentos da Gestão Interfederativa, do Departamento de 

Articulação Interfederativa (CGAIG/DAI/SE/MS); 

 Perspectivas do e-SUS AB para 2019 - Evoluções previstas (DAB/SAS/MS); e 

 Qualificação da integração das informações do e-SUS AB/SISAB e Sistema de 

Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI). 

 GRUPOS DE TRABALHO 

Tiveram continuidade os trabalhos em grupos específicos, com participação de 

representantes de Secretarias Municipais de Saúde, para homologação e continuidade 

de desenvolvimento, com aprimoramentos dos sistemas do Conjunto Mínimo de Dados 

(CMD), do Módulo de Planejamento do DigiSUS Gestor, do Sistema de Regulação 

(SISREG) e da Base Nacional da Assistência Farmacêutica. 

No mesmo período, foi ampliada as representações do Conasems em grupos de 

trabalho relacionados à informação em saúde: Grupo de discussão sobre o SIPNI (Ofícios 

nº 936/2018 e nº 1.156/2018); Grupo de Homologação do Sistema de Informação de 

Óbitos (SIM) e do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) – Ofício nº 

54/2019; e Grupo de elaboração do Plano de Ação, Monitoramento e Avaliação (PAMA) 

– Ofício nº 31/2019. 

 CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

Reunião do Comitê em 07/11/2018 tendo por pauta o Regimento Interno e 

demandas de aprimoramento do sistema (CNES), considerado pelos gestores municipais 
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como estruturante para os demais sistemas que registram as ações de Atenção à Saúde 

no SUS. 

 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER 

Grupo de homologação do SISCAN em reuniões de 31/10/2018 e 14/11/2018, 

tratando dos relatórios que possibilitem ao gestor municipal do SUS o monitoramento 

do prazo de atendimento a pacientes oncológicos.  

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES 

Realização da 1ª Reunião do Grupo Tripartite para a reformulação do SIPNI em 

13/12/2018, com apresentação de trabalhos pelos representantes Conasems oriundos 

de Palmas/TO e Carmo de Minas/MG, dentre outros representantes do gestor estadual 

e do Ministério da Saúde. O relatório com as proposições acordadas vem subsidiando o 

aprimoramento do sistema. 

 APOIO AOS GESTORES MUNICIPAIS 

Acompanhamento junto aos representantes dos Cosems, do impacto na 

transferência de recursos definidos em Portarias nº 1.378/2013 e 47/2016, decorrentes 

da qualidade dos dados informados à Base Nacional no Ministério da Saúde. E ainda, a 

reclassificação dos estabelecimentos de saúde na nova tipologia do CNES e a ocorrência 

de erros no envio dos dados de Atenção Básica e implantação da versão 3.0 da aplicação 

do eSUS-AB. 

 PROGRAMA DE GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 

Reunião com representantes dos Cosems no Programa de Governança da 

Informação realizada durante o Conares em João Pessoa/PB, tratando em especial sobre 

a representação do Conasems nos diversos grupos de trabalho que atuam no 
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aprimoramento e homologação de sistemas, bem como no uso do Fórum da Plataforma 

como espaço de construção coletiva de consensos que subsidiam as representações nas 

instâncias tripartite de governança da informação.  

 SIG REDE DE GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO CONASEMS  

Assinatura em reunião da Diretoria Executiva, em 28/11/2018, do acordo de 

cooperação entre a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e Conasems, com o 

objetivo de promover o intercâmbio de conhecimento técnico, a troca de informações 

e, especialmente, o apoio nas ações relativas à integração, para o fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde.  O acordo possibilitou a criação, em 19/02/2019, de um Grupo 

de Interesse Especial (SIG) da Rede Colaborativa Comunitária (RCC) em Saúde, 

identificado como “SIG Rede de Governança da Informação CONASEMS-COSEMS”, disponível em 

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference, cuja agenda foi organizada 

em temas essenciais para o apoio à implantação da Gestão da Informação, com previsão 

para início das sessões de webconferências em abril de 2019. Agenda disponível em 

http://rute.rnp.br/web/sig-rede-de-governanca-da-informacao-conasems, tratando dos temas Política 

Nacional de Informação e Informática em Saúde; Estratégia e-Saúde para o Brasil; 

Modelo de Informação; Dados estruturantes dos modelos de dados no SUS; Padrões de 

Terminologias (SNOMED-CT); Prontuário Eletrônico do Cidadão e Registro Eletrônico de 

Saúde; Vigilância em Saúde na Atenção Básica; Segurança dos dados em saúde; 

Privacidade dos dados em saúde; e Estratégia de informatização de hospitais: protocolo 

da certificação da Health Information and Management Systems Society (HIMSS). 

 VIDEOAULA 

Produzida videoaula no tema “Informação em saúde no SUS qualificando a 

tomada de decisão na gestão municipal”, no curso do projeto Rede Colaborativa para os 

Apoiadores dos Cosems. No desenvolvimento do tema foram abordados os aspectos 

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference
http://rute.rnp.br/web/sig-rede-de-governanca-da-informacao-conasems
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relativos à qualidade dos dados, adoção de padrões e os impactos que podem ser 

atribuídos à gestão da informação no SUS, dentre outros.  

 FÓRUM DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO/COSEMS 

Iniciado o processo de implantação do Fórum de Gestão da Informação, via 

plataforma web disponibilizada pelo Conasems. Em reunião com representantes de 

Cosems interessados, realizada em 05/02/2019, foram estabelecidos os passos iniciais 

para teste da ferramenta e identificação de estratégias de implantação em cada Cosems, 

além dos termos gerais de um acordo de uso da Plataforma de Gestão da Rede 

CONASEMS-COSEMS.  

 MANUAL DO GESTOR 

A equipe da Assessoria Técnica contribuiu com a elaboração do capítulo de 

Gestão da Informação da nova edição do Manual do Gestor, que tem previsão de 

lançamento em julho/2019, acompanhando a metodologia adotada para os demais 

temas. O texto aborda o processo de trabalho do ciclo da informação, com vistas ao 

gestor cumprir as obrigações estabelecidas e melhorar sua tomada de decisão.  

 OFICINA GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Foram iniciadas as providências para a Oficina Gestão da Informação a ser 

realizada em julho/2019, durante XXXV Congresso do Conasems. O evento objetiva 

propiciar a troca de experiência e reflexão sobre a “Gestão da Informação – monitorar 

a qualidade do dado na gestão municipal”, conhecer as experiências de Cosems com o 

fórum “Gestão da Informação” e acordar um roteiro de monitoramento da qualidade 

do dado na gestão municipal do SUS. 
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 SERVIDOR DE CONTEÚDO NO SITE DO CONASEMS 

Elaborado texto e organizado material a fim de orientar o Gestor Municipal do 

SUS e disponibilizar, em 12/02/2019, documentos no servidor de conteúdo do 

Conasems. O texto e material de orientações técnicas disponibilizados discorrem sobre 

o Programa de Governança da Informação e Saúde Digital, disponível em 

https://www.conasems.org.br/apoio_tecnico/governanca-da-informacao/. 

 MÓDULO PLANEJAMENTO – “DIGISUS” GESTOR 

Disseminado material informativo aos Cosems acerca da implementação do 

referido sistema de informação voltado para o planejamento ascendente e prestação de 

contas. Ademais, iniciado plano de trabalho para apoio junto aos Cosems no que tange 

ao monitoramento das informações registradas pelos municípios. Da mesma forma, 

finalizado o processo de homologação do sistema realizado com representantes dos 

Cosems Pernambuco, Paraná e Santa Catarina. 

7 Regionalização, Governança e Redes de Atenção 

A seguir as principais atividades empreendidas pela Assessoria Técnica do 

Conasems dedicada ao tema Regionalização, Governança e Redes de Atenção: 

 DOCUMENTO TÉCNICO-POLÍTICO SOBRE REGIONALIZAÇÃO 

A partir da publicação das Resoluções nº 23 e 37, da Comissão Intergestores 

Triparte (CIT), iniciaram-se as atividades buscando o fortalecimento dos gestores 

municipais no processo de governança, planejamento e regionalização. A Assessoria 

Técnica do Conasems participou, no período de referência, em várias reuniões e eventos 

junto aos Cosems em diversos Estados do País.  

Durante reunião do Conares, nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, foram 

apresentadas as conclusões obtidas a partir de Oficina de Trabalho sobre Governança e 

https://www.conasems.org.br/apoio_tecnico/governanca-da-informacao/
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Regionalização realizada com a participação de todos os Cosems, em 21 e 22 de 

novembro do mesmo ano, no Auditório do Cosems/PB. Os responsáveis pela Oficina 

foram o Assessor Técnico Rodrigo Lacerda, o Coordenador da Assessoria Técnica Nilo 

Bretas e o Consultor Externo Marcos Franco, em conjunto com a Gerência de Projetos 

da Gerência Geral da Entidade. 

A referida Oficina teve como objetivo preparar os técnicos dos Cosems e gestores 

municipais de saúde como protagonistas na construção do planejamento ascendente, 

da revisão da regionalização e da qualificação de sua governança para Rede de Atenção 

à Saúde (RAS). Participaram da atividade, representantes dos 26 (vinte e seis) Cosems, 

previamente convidados, técnicos e gestores da Diretoria Executiva do Conasems. Para 

a realização do evento, foram disponibilizados:  um auditório com capacidade para 50 

(cinquenta) pessoas, e com equipamentos audiovisuais e de multimídia, computador, 

impressora e acesso à internet; material de apoio; água e café durante todo o período 

da Oficina; e passagens aéreas para 40 (quarenta) pessoas, acompanhadas de diárias e 

ajuda de custo (TRE nº 060/2018). 
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Logo em seguida, em reunião da Diretoria Executiva do Conasems, após debates, 

foi encaminhada a produção de Documento Técnico-Político sobre o assunto, com 

orientações aos gestores municipais de todo o País. 

 PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO - PRI 

Cabe também registrar a participação da Assessoria do Conasems na construção 

tripartite das orientações para o processo de Planejamento Regional Integrado (PRI). No 

contexto geral, buscou-se dar orientações aos gestores frente ao processo de 

regionalização e apresentar as normas que foram discutidas e pactuadas na Comissão 

Intergestores Tripartite, que estabelecem diretrizes para os processos de 

Regionalização, Planejamento Regional Integrado (PRI) e Governança das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). 

 BOLSA FAMÍLIA   

O GT de Informação e Informática e o GT de Gestão reuniram-se por várias vezes 

para tratar da alteração do sistema de acompanhamento do Programa Bolsa Família 

(PBF). A mudança consiste na alteração do indicador de acompanhamento do Sistema 

de Pactuação de Metas e Indicadores (SISPACTO) – SAS/MS, com o intuito de garantir 

que a mudança de apuração de família para indivíduo não trouxesse prejuízos aos 

municípios e aos usuários do Bolsa Família, formalizando esse processo para garantir 

que os municípios não tenham problemas relacionados ao impacto no cumprimento das 

condicionalidades pelas famílias, consequentemente, no cálculo do Índice de Gestão 

Descentralizada (IGD) do PBF.  

A partir dessas discussões, o Ministério da Saúde (MS) emitiu ofício com nota 

técnica esclarecendo e garantindo que os municípios e usuários não terão prejuízos com 

essa mudança, ressaltando que houve a mudança da Plataforma do DATASUS/RJ para a 
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Plataforma do E-Gestor AB e que ficaria sob a gestão do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI/DAB/SAS).  

A segunda vigência de 2018 já está sendo feita na nova Plataforma e poderá 

haver possíveis impactos, que já foram mapeados e discutidos com o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS) para que não haja prejuízos nem para as famílias 

beneficiárias e nem para os municípios na atual vigência.  

O Ministério informou acerca das capacitações em curso desde o começo do ano, 

com oficinas estaduais, cursos EAD semanais, e oficinas presenciais em Brasília. Em 

relação ao indicador 18 do SISPACTO, cuja descrição traz o termo “famílias 

beneficiárias”, a proposta é modificar o termo “famílias” para “indivíduos” para 

considerar todos os acompanhamentos individuais realizados pelos serviços de saúde 

no indicador. 

 MORTALIDADE MATERNA E DA CRIANÇA  

Diante do aumento dos casos de mortalidade Materna e da Criança, a CIT 

debateu o tema e encaminhou agendas envolvendo os gestores municipais e técnicos 

do Ministério da Saúde: três reuniões ordinárias da CIT, três oficinas tripartite e três 

reuniões de Grupo de Trabalho da CIT. 

O principal objetivo é desenvolver um Plano de Enfrentamento da Mortalidade 

Materna e na Infância, além de estratégias integradas entre os entes federativos para o 

fortalecimento da Rede, discutindo as metas globais e nacionais relativas às temáticas 

contempladas no Objetivo 3 “Saúde e Bem-estar”, dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), em especial ao que se refere à redução da Mortalidade Materna e na 

Infância. 

Na plenária da CIT, no dia 13 de dezembro de 2018, foram apresentadas as 4 

(quatro) Diretrizes e as 75 (setenta e cinco) Estratégias do Plano de Enfrentamento de 
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Mortalidade Materna e na Infância, que irão subsidiar a construção de iniciativas 

visando o fortalecimento da Rede de Atenção para melhor enfrentar esse desafio. 

 CUIDADOS PALIATIVOS 

Durante o último semestre de 2018, a Assessoria Técnica representou o 

Conasems em várias reuniões tripartites, abordando o tema do cuidado paliativo na 

Rede de Atenção à Saúde. Com o aumento da expectativa de vida da população, e 

consequentemente do crescimento das doenças crônicas, é fundamental desenvolver e 

fortalecer o cuidado paliativo com a prevenção e alívio do sofrimento, melhorando 

assim a qualidade de vida dos pacientes e seus familiares.  

Nesse sentido, foi promovida oficina de dois dias com a participação de gestores 

nos níveis municipal, estadual e federal, técnicos dos municípios e dos estados, do 

Ministério da Saúde e da Academia que são referência no tema, na qual foi elaborado 

documento de diretrizes, pactuado na CIT nos termos da Resolução que “Dispõe sobre 

as diretrizes para a organização dos cuidados paliativos, à luz dos cuidados continuados 

integrados, no âmbito Sistema Único de Saúde (SUS) ”. 

 ONCOLOGIA 

Diante das dificuldades apresentadas pelos municípios em relação à política de 

oncologia, o Conasems tem provocado junto à Tripartite a revisão da Portaria SAS/MS 

nº 140, de 27 de fevereiro de 2014, que normatiza e redefine a organização do 

atendimento da oncologia no Brasil. Embora seja reconhecida a importância dos 

serviços de referência na organização da Rede de Atenção à Saúde, o Conasems sustenta 

ser necessário organizar os serviços de oncologia em rede de atenção na busca do acesso 

mais oportuno ao usuário, principalmente no diagnóstico e nos serviços considerados 

de média complexidade.  
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O Ministério da Saúde apresentou proposta de atualização da Portaria SAS/MS 

nº 140/2014, redefinindo os critérios e parâmetros para a habilitação de 

estabelecimentos de saúde de alta complexidade em oncologia no âmbito do SUS. A 

minuta, que traz proposta de revisão da referida Portaria, foi apresentada à Diretoria 

Executiva da Entidade, que considerou não estarem atendidas as expectativas dos 

municípios, propondo discussões mais amplas visando garantir o acesso de forma 

oportuna e eficaz.    

 GLAUCOMA 

Após a transferência dos procedimentos do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação (FAEC) para o teto da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitalar (MAC), os municípios têm apresentado ao Conasems as dificuldades que 

enfrentam para garantir o atendimento aos pacientes com glaucoma. 

O Conasems tem apresentado na CIT, em especial ao Ministério da Saúde, 

proposta para que o programa de atendimento ao glaucoma seja reformulado, no 

intuito de garantir o atendimento de forma oportuna e dar mais efetividade e 

transparência ao programa. Nesse sentido, o Conasems formulou proposta que prioriza 

o cuidado integral ao paciente e reformulando a forma de pagamento para global. Após 

uma série de reuniões em Grupos de Trabalho, não foi alcançado consenso. Diante disso, 

por solicitação do Conasems, foi pactuado na CIT o retorno do pagamento dos 

procedimentos de glaucomas para o FAEC, aguardando ainda a publicação de Portaria.  

 DigiSUS GESTOR 

Após publicação da Portaria MS nº 3.992/2017, que trata da unificação dos 

repasses federais para os municípios e estados e também aponta a necessidade de 

fortalecer os instrumentos de gestão e o processo de monitoramento e avaliação do 

Sistema Único de Saúde, o MS iniciou o desenvolvimento de um sistema informatizado 
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chamado DigiSUS Gestor, para possibilitar aos três entes da federação a inserção dos 

dados dos instrumentos de gestão do SUS - plano, programação, indicadores, 

orçamento e relatório de gestão- , unificando informações dos sistemas do Sistema de 

Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão (SARGSUS) e do SISPACTO. 

Em dezembro, foi pactuada a minuta de Portaria que trata das orientações e 

obrigações em relação ao preenchimento do sistema do DigiSUS Gestor, cuja publicação, 

contudo, não ocorreu no período em tela. 

 TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA 

O Conasems tem apresentado várias demandas em relação a Terapia Renal 

Substituta (TRS) em face das dificuldades no atendimento aos pacientes em todos os 

Estados da Federação: forma de pagamento por encontro de contas dificulta a 

ampliação dos serviços; pagamento de complementação por alguns estados; dificuldade 

de acesso nas consultas especializadas; sistema de informação que não facilita a correta 

alimentação dos atendimentos; insuficiência de serviços para o atendimento de 

crianças; dificuldade de ampliação da diálise peritoneal; pacientes sendo dialisados nas 

emergências por falta de vagas ambulatoriais; muitos pacientes na fila de espera - 

demandas judiciais; dificuldade nas habilitações dos serviços; e transporte sanitário, 

dentre outros pontos. 

Nesse sentido, foi encaminhado pelo GT de Atenção a realização de 

videoconferência com representantes de todos os Estados, que trataram do assunto 

apontando várias demandas. Em razão da disparidade das demandas, houve 

necessidade de fazer novo encontro com todos os Estados para tratar delas de forma 

mais especifica.  

Foram realizadas 5 (cinco) oficinas presenciais com a participação dos Cosems, 

Secretarias de Estado, Conasems, Conass e MS, onde todos tiveram a oportunidade de 

expressar suas dificuldades. Também foi construído um relatório final que contemplou 
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todos os itens objeto de atenção, e, de imediato, seria proposto à CIT uma Portaria que 

passasse o custeio das TRS para o FAEC, como estratégia para melhorar a gestão 

financeira e consequentemente o atendimento aos serviços de TRS.  

Prosseguiram as reuniões no GT de Atenção, e a CIT pactuou mudança na forma 

de pagamento das TRS. Contudo, seguem em discussão outras demandas relacionadas 

ao tema.         

 ALTERAÇÃO DE OBJETO DAS OBRAS FINANCIADAS PELO MS 

O Conasems, juntamente com as entidades de representação dos Prefeitos, 

manifestou preocupações em relação às obras que foram financiadas pelo Ministério da 

Saúde e hoje, por diversas situações, têm seu funcionamento inviabilizado nas 

finalidades originalmente propostas. 

Dessa forma, foi elaborada, em conjunto com o MS e a Casa Civil da Presidência 

da República, minuta de Decreto dispondo sobre a mudança de objeto das obras que 

estariam na situação apontada. 

A publicação do Decreto nº 9.380, de 22 de maio de 2018, que altera o Decreto 

nº 7.827, de 16 de outubro de 2012, e dispõe sobre a readequação da rede física do 

Sistema Único de Saúde, é resultado dos esforços citados acima. Aguarda-se, por parte 

do MS, a regulamentação através de uma Portaria que oriente o processo e o fluxo para 

oficializar essa mudança. 

 PROJETO FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA PARA FORTALECIMENTO 

DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

No âmbito do Projeto, as visitas técnicas aos Cosems têm por objetivos conhecer 

cada realidade local, monitorar o alcance dos objetivos geral e específicos do Projeto, 

promover a aproximação com Presidente/Diretoria do Cosems e a escuta qualificada 
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para acolher sugestões/impressões, incentivar o planejamento, trabalhar formas de 

relacionamentos interpessoais e ofertar apoio técnico em temas conforme demanda. 

Entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2018, ocorreu a visita do Grupo-

executivo do Projeto ao Cosems do Amapá.  

Na ocasião foi promovida reunião com o Vice-presidente e membros da Diretoria 

do Cosems/AP, Secretários Municipais do Estado e grupo de apoio. A pauta abrangeu o 

histórico e a composição da Diretoria do Cosems; objetivos do Cosems, espaços de 

pactuação, regionalização, planejamento regional integrado e participação social.  

Em reunião com o grupo de apoio, foi discutida a estratégia de atuação dos 

apoiadores e alinhamentos quanto à participação no Curso de Aprimoramento em 

Práticas de Apoio para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS. 

Encaminhamentos: Orientações dadas a respeito do forte protagonismo do apoiador 

como risco de substituição do poder decisório dos gestores; recomendações quanto à 

melhoria do papel de liderança da coordenação. 

As Reuniões do Grupo Executivo (GE), por sua vez, têm o propósito de 

acompanhar e avaliar o Projeto; desenvolver o curso de aprimoramento, 

(compreendendo a elaboração do módulo IV da matriz e o desenvolvimento, avaliação 

e monitoramento do conteúdo do curso); acompanhar, monitorar e avaliar a Estrutura 

Analítica do Projeto (EAP); acompanhar, monitorar e avaliar os desligamentos e 

entradas de novos apoiadores no projeto; e elaborar pauta da oficina de Coordenadores 

de Apoio e programa de aula do 2º momento presencial do curso de aprimoramento. 

Em reunião realizada no dia 05/11, foi discutida a programação da reunião de 

Coordenadores e do II Encontro Presencial, além do alinhamento das atividades e 

preparação para as atividades seguintes. Encaminhamento: produção do programa e 

indicação de nomes dos convidados e palestrantes. 

Na Oficina com os Coordenadores de Apoio do Projeto, no dia 06/11, foram 

abordados o andamento do Projeto, do curso de aprimoramento e o tema específico da 
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liderança. Encaminhamentos: Solicitação de momentos de videoconferências entre 

Coordenadores e GE para debate de temas de interesse e esclarecimento de dúvidas. 

Entre os dias 7 e 8 de novembro, realizou-se o II Encontro Presencial, evento com 

todos os participantes do curso de aprimoramento. No programa, tratou-se das aulas 

presenciais sobre Regionalização, Governança, Planejamento Regional Integrado e 

Redes de Atenção; Atividades em grupo; Apresentação das atividades; e discussão sobre 

a evolução pedagógica. 

  

  

II Encontro Presencial – Projeto Rede Colaborativa 

Em reunião do GE do Projeto, pós-agenda do 1º dia do II Encontro Presencial, no 

dia 07/11 realizaram-se avaliação e encaminhamentos para o dia seguinte. 

Na semana de 19 a 23 de novembro, realizaram-se atividades preparatórias para 

a visita do GE do Projeto ao Cosems do Espírito Santo, tais como construção de pauta e 

alinhamento com a Coordenação do Projeto; desenvolvimento da aula 18 – Políticas 

Nacionais e o Modelo de Atenção: um olhar para média e alta complexidade do curso 

de aprimoramento; discussão sobre apontamentos do DAI/SE/MS para o relatório anual 

de atividades do Projeto Rede Colaborativa; e preparação e gravação da aula sobre 
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Vigilância em Saúde para o curso de aprimoramento em práticas de apoio. 

Encaminhamentos: emissão de parecer quanto à necessidade de adequação do relatório 

bem como o fornecimento de informações sobre gastos e valores inexistentes na 

primeira versão. 

Ademais, registre-se a participação, nos dias 21 e 22 de novembro, na Oficina 

relativa à Governança e Regionalização e reunião do Conares em João Pessoa, nos dias 

22 e 23 de novembro, auxiliando a construção do documento referente à regionalização 

como parte importante de discussão junto aos apoiadores. Encaminhamentos: 

Adequação do documento proposta às contribuições dos convidados e membros do 

Conares. 

Entre os dias 26 e 30 de novembro, foi desenvolvido o conteúdo da aula 19 – 

Políticas Nacionais e o Modelo de Atenção: um olhar para média e alta complexidade do 

Curso de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS. 

Durante o Congresso Cosems/SC, de 27 a 29/11, cabe anotar participação da 

Assessoria Técnica do Conasems na Mesa “Educação Permanente como ferramenta de 

qualificação das ações da gestão”. 

Na semana compreendida entre os dias 3 e 7 de dezembro de 2018, além da 

participação em oficina preparatória de construção da nova edição do Manual do 

Gestor, foram desenvolvidas as aulas 20 - Financiamento do SUS na lógica do Modelo de 

Atenção do curso de aprimoramento, e 21 – Judicialização e Direito à Saúde do mesmo 

curso de aprimoramento.  

No mesmo período, nos dias 06 e 07 de dezembro, no Manhattan Plaza Hotel, 

em Brasília/DF, realizou-se reunião do GE do Projeto, sendo responsável pelo evento a 

Assessora Técnica Denise Rinehart. Nessa reunião, foram tratados os seguintes tópicos: 

Avaliação do I Encontro Presencial, de novembro de 2018; Análise e avaliação da 

Estrutura Analítica do Projeto; Análise do Curso; Discussão sobre as visitas aos Cosems; 
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Apresentação da analista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz; Avalição do ano de 2018 e 

previsão de trabalho para 2019; e informes gerais. Encaminhamento: revisão da EAP 

segundo apontamentos do GE, com prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a 

reapresentação das correções. Participaram da reunião, além da Assessora Técnica do 

Conasems Denise Rinehart, o colaborador do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Marcelo 

Machado; 04 (quatro) membros da Diretoria do Conasems: Charles Cezar Tocantins de 

Souza - Vice-presidente, Hisham Mohamad Hamida - Diretor Financeiro, Cristiane 

Martins Pantaleão - Diretora Administrativa, e Silvia Regina Cremonez Sirena – Diretora 

Administrativa Adjunta; e 06 (seis) Representantes do HAOC. Para a realização do 

evento foram disponibilizados: i) uma sala com capacidade para 12 (doze) pessoas, com 

equipamentos multimídia, internet e notebook; ii) material de apoio; iii) almoço para 

todos os participantes; iv) café e água durante todos os períodos da reunião; e v) 

passagens aéreas, hospedagem e pagamento de ajuda de custo para os 04 (quatro) 

membros da Diretoria do Conasems (TRE nº 076/20148). 

Em seguida, na semana de 17 a 21 de dezembro, nova reunião do GE do Projeto 

para alinhamento e encaminhamento sobre a elaboração do infográfico e da aula com 

recurso do Lightboard. Encaminhamento: Infográfico pronto e revisado com as 

correções de imagem e texto. 

Entre os dias 7 e 11 de janeiro de 2019, em São Paulo/SP, além de reunião com 

representante da Diretoria e demais integrantes da Assessoria Técnica, para 

fechamento do documento sobre regionalização, foi promovida reunião do GE do 

Projeto, tendo como Pauta: curso 1 de aprimoramento (avaliação e certificação; 

frequência; projeto final; tutoria; infográfico); avaliação das visitas aos Cosems 

realizadas em 2018; e discussão com os Coordenadores de Apoio dos Cosems BA, MA, 

PA, PR e SC sobre processos de avaliação junto aos apoiadores e secretários municipais. 

Encaminhamentos: agenda e formalização de convite à Sra. Carmen Lavras para 

Construção da Matriz do Curso II e elaboração do edital de seleção de tutores. 
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Entre os dias 21 e 25 de janeiro, realizou-se reunião sobre a organização da a 

relatoria no XXXV Congresso do Conasems, com o propósito de organizar o trabalho e a 

participação dos apoiadores nesse âmbito. Encaminhamentos: Definição de nomes de 

Coordenadores de Apoio que ficarão de referência no apoio à construção da Carta de 

Brasília e na Relatoria propriamente dita – Marcia Tubone, Ângela Pessoa, Edson 

Medeiros, Marina Ricardo, Socorro Candeira e Elinete Otoniel. 

Ademais, na mesma semana, cabe registrar a Oficina de alinhamento de autores 

da edição revisada do Manual do Gestor. 

Entre os dias 4 e 9 de fevereiro, em Porto Velho/RO, houve a participação na 

Oficina de mobilização para a Mostra Estadual, visando divulgar a Mostra Brasil aqui tem 

SUS, estimular gestores na apresentação de trabalhos e o Cosems na realização da 

Mostra Estadual, além de realizar reunião de avaliação do projeto Rede Colaborativa 

com apoiadores e a coordenadora. 

Entre os dias 18 e 22 de fevereiro, houve a visita do GE ao Cosems do Ceará, 

contemplando reunião com a Presidência do Cosems, técnicos e grupo de apoiadores 

abordando: experiência do apoio no Estado, abordando formas, características e 

planejamento do grupo; discussão sobre programação, regionalização, fluxos de acesso 

e situação de saúde do Estado; discussão sobre planejamento no âmbito do SUS; 

discussão sobre relações interfederativas; discussão sobre espaços de governança; e 

momento avaliativo da Oficina. 

Na semana de 25 a 28 de fevereiro, durante a 2ª Visita do GE ao Cosems de 

Roraima, realizou-se reunião com a Presidência, a Diretoria e apoiadores do Cosems/RR 

para identificação da situação dos encaminhamentos e ações desenvolvidas na 1ª visita 

do grupo, relativo ao andamento do grupo e relações interpessoais, articulação 

interfederativa e contrapartida do Cosems para o Projeto.  Encaminhamento: manter a 

ação dos apoiadores no território; garantia de contrapartida da Presidência do Cosems 

à ação dos apoiadores (apoio aos deslocamentos). 
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 OUTRAS ATIVIDADES 

Participação nos dias 08 a 09 de novembro, na cidade de Guaramiranga/ CE, nos 

IX Ciclos Temáticos do Cosems/CE. Na oportunidade, foi apresentado e debatido o 

processo de regionalização e planejamento regional para um público de gestores 

municipais e trabalhadores da saúde dos Municípios, Estado e do Núcleo do MS. 

Nos dias 29 e 30 de novembro no município de Salgueiro/PE, durante o 68° 

Encontro de Secretarias Municipais de Saúde de Pernambuco com o tema; 

“REGIONALIZAÇÃO e GOVERNANÇA PARA O SUS AVANÇAR! ”, foi abordado o tema da 

Regionalização, Rede de Atenção e Planejamento Regional Integrado junto aos gestores 

municipais e técnicos dos municípios do Estado. 

A Assessoria Técnica participou também no período em questão de reunião 

conjunta entre os técnicos do Conass e Conasems para apresentação dos Projetos 

PROADI-SUS das duas Entidades, na qual o Conass apresentou 5 (cinco) projetos que 

estão em desenvolvimento. 

Nos dias 18 a 20 de dezembro, no município de Salvador/BA, a Assessoria Técnica 

foi representada na reunião estratégica de planejamento do Cosems/BA. O evento 

contou com a presença de gestores, apoiadores e técnicos dos municípios e do Cosems, 

que realizaram o debate que subsidiou a construção do planejamento do Cosems para 

o ano de 2019. 

No dia 09 de janeiro, no HAOC, em São Paulo /SP, a Assessoria Técnica participou 

de discussão da proposta do projeto de PROADI-SUS sobre regionalização, que já foi 

aprovada para encaminhamento à área técnica responsável do MS. 

Os Assessores Técnicos do Conasems participaram, nos dias 25 e 26 de janeiro, 

de oficina de trabalho convocada pelo Conselho Editorial do Manual do Gestor, na qual 

foi apresentado o documento que compõe o manual, com o propósito de revisar, 

debater e atualizar os capítulos apresentados. 
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A convite do Cosems de Sergipe, a Assessoria Técnica do Conasems foi 

representada em Mesa sobre Governança e Regionalização, nos dias 07 e 08 de 

fevereiro de 2019, no Quality Hotel Aracaju, do “Seminário de Acolhimento aos Gestores 

Municipais de Saúde do Estado de Sergipe” e da “Mostra Sergipe aqui tem SUS”. 

O Colegiado de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Sergipe – 

Cosems/SE celebrou os 30 (trinta) anos da referida Entidade e do SUS, além de 

apresentar a Agenda Estratégica 2019 aos Gestores do SUS em Sergipe. 

Em 27 fevereiro, em São Paulo, registre-se a participação na Oficina do Projeto 

PROADI/SUS "Gestão de Políticas de Saúde Informadas por Evidências". Nessa etapa, 

será trabalhada uma “Situação Problema” com foco na Regionalização, com pesquisas 

sobre esse assunto, e apresentação em Oficina de Trabalho.   

O desenvolvimento do Projeto citado se iniciará em maio de 2019 e irá até o final 

de 2020, abrangendo 12 (doze) regiões: Aracajú, Brasília, Campinas, Maceió, Niterói, 

Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Salvador, São Luís e Uberlândia) e mobilizará 

40 (quarenta) participantes por região (total de 480). O objetivo é contribuir para 

qualificar a gestão de políticas de saúde por meio do uso de evidências científicas, além 

de capacitar os participantes, apoiar a formulação e implementação, e avaliar planos de 

ação com uso de evidências. 

8 Vigilância em Saúde 

Na área da Vigilância em Saúde, a Assessoria Técnica do Conasems participou, 

no período de referência, de 32 (trinta e duas) reuniões, seminários e eventos diversos. 

 PROJETO AEDES NA MIRA 

Em continuidade à execução do Projeto Aedes na Mira, objeto de convênio 

celebrado com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS), é 

oportuno destacar as reuniões, a seguir listadas, dos Comitês Técnico e Gestor do 
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Projeto, este último com a participação de representantes do Departamento de 

Vigilância das Doenças Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do 

Ministério da Saúde (DEVIT/SVS/MS). As reuniões do Comitê Técnico seguiram as 

programações constantes nos respectivos Termos de Referência de Eventos (TRE) e 

tiveram como objetivo o monitoramento das ações e a discussão sobre a execução do 

Projeto Aedes na Mira, a partir das ações implementadas em contraposição às ações 

previstas: 

 13 de novembro de 2018, no Manhattan Plaza hotel, em Brasília/DF, com a 

participação de 07 (sete) técnicos do Conasems; um Consultor Externo do Conasems; 02 

(dois) representantes da Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de 

Campo (ProEpi); e 03 (três) representantes da Gran Prime Desenvolvimento e Educação 

LTDA (PRIME EDUC). Para a realização do evento foram disponibilizados: i) uma sala com 

capacidade para 13 (treze) pessoas, com equipamentos audiovisuais e de multimídia, 

computador, impressora e acesso à internet; ii) material de apoio (pastas, programação 

impressa, caneta, bloco de anotação, lista de presença e modelos de Relatório de 

Viagem); iii) emissão de uma passagem aérea e pagamento de uma diária para o 

Consultor Externo; iv) café e água durante os períodos da reunião; e v) 10 (dez) almoços 

para os participantes (TRE nº 062/2018). 

 19 de dezembro de 2018, na Sede do Conasems, em Brasília/DF, com a 

participação de 09 (nove) técnicos e 02 (dois) membros da Diretoria do Conasems; um 

Consultor Externo do Conasems; 02 (dois) representantes da ProEpi; 04 (quatro) 

representantes da PRIME EDUC; e, por videoconferência, 04 (quatro) técnicos do 

Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS). Para a realização do 

evento foram disponibilizados: i) a sala de reuniões do CONASEMS, com toda a estrutura 

- tela multimídia (TV), computador com webcam integrada e acesso à internet; ii) 

material de apoio; iii) um coffee break para 13 (treze) pessoas; iv) água e café durante 

todo o período da reunião; e v) emissão de 02 (duas) passagens aéreas e pagamento de 
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hospedagem e ajuda de custo para o Vice-presidente e o Diretor do Conasems (TRE nº 

073/2018). 

 1º de fevereiro de 2019, na Sede do Conasems, em Brasília/DF, com a 

participação de 10 (dez) técnicos e 02 (dois) membros da Diretoria Executiva do 

Conasems; um Consultor Externo do Conasems; 02 (dois) representantes da ProEpi; 04 

(quatro) representantes da PRIME EDUC; e 04 (quatro) técnicos do IPADS (por 

videoconferência). Para a realização da atividade foram disponibilizados: i) uma sala 

com capacidade para 15 (quinze) pessoas, com equipamentos audiovisuais e acesso à 

internet; ii) material de apoio; iii) água e café durante toda a reunião; iii) coffee break 

para os participantes; iv) emissão de passagens aéreas e pagamento de diárias e ajuda 

de custo para 03 (três) pessoas, sendo: o Consultor Externo do Conasems José Fernando 

Casquel Monti, o Vice-presidente Wilames Freire e o Diretor Murilo Porto (TRE nº 

004/2019). 

Acrescente-se, ademais, a realização no período de mais duas turmas, com 40 

(quarenta) horas cada, do Curso de Formação de Tutores, direcionado a profissionais 

previamente selecionados para atuação em Tutoria nas capacitações em Educação a 

Distância (EAD) do Projeto, na perspectiva da Integração da Atenção Básica e Vigilância 

em Saúde. Esses eventos, cujas programações encontram-se anexos aos respectivos 

TRE, ocorreram sob a coordenação dos Assessores Técnicos do Conasems Alessandro 

Chagas e Kandice Falcão, em conjunto com a Gerência de Projetos da Gerência Geral da 

Entidade: 

  3ª Turma de Formação de Tutores - Região Sul: realizada em Curitiba/PR, de 

5 a 9 de novembro de 2018, tendo como convidados 74 (setenta e quatro) pessoas, 

sendo: 49 (quarenta e nove) candidatos a tutor; 05 (cinco) candidatos selecionados para 

o Cadastro Reserva; o Presidente do Conasems, Mauro Guimarães Junqueira; o Vice-

presidente da Entidade, Wilames Freire Bezerra; a Presidente do Cosems/PR, Cristiane 

Martins Pantaleão; a Secretária de Saúde de Curitiba/PR, Marcia Cecília Huçulak; os 02 
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(dois) Assessores Técnicos do Conasems; 03 (três) técnicos da Entidade, sendo dois da 

Gerência Geral (Gerência de Projetos e Gerência Administrativa) e um da equipe da 

Assessoria de Comunicação Social; um Consultor Externo do Conasems; 06 (seis) 

integrantes da equipe do IPADS; e 04 (quatro) integrantes da empresa PRIME EDUC. 

Para a realização do evento foram disponibilizados, a partir do TRE nº 059/2018: i) 

Centro de Custo: Convênio 836795/2016 - emissão de passagens aéreas e pagamento 

de diárias para custear hospedagem, alimentação e deslocamento de 54 (cinquenta e 

quatro) participantes candidatos a tutor, incluindo os do Cadastro Reserva e do 

Consultor Externo do Conasems, totalizando 55 ( cinquenta e cinco) pessoas; ii) Apoio 

Cosems/PR - estrutura de uma sala com cadeiras; equipamentos audiovisuais e de 

multimídia, computador, impressora e acesso à internet; iii) Centro de Custo: Conasems 

– passagens aéreas, diárias e ajuda de custo para os representantes do Conasems, 

incluindo a equipe de apoio, composta pelos 02 (dois) representantes da Gerência Geral 

do Conasems, para recepção e apoio aos participantes durante o evento, incluindo a 

atividade de recebimento dos Relatórios de Viagem; material de apoio aos participantes; 

e café e água durante os dois períodos nos 05 (cinco) dias de curso. 

  

  
3ª Turma Formação de Tutores – Região Sul 
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 4ª Turma de Formação de Tutores - Região Sudeste: realizada em 

Campinas/SP, de 26 a 30 de novembro de 2018, tendo como convidados 94 (noventa e 

quatro) pessoas, sendo: 68 (sessenta e oito) candidatos a tutor; 07 (sete) candidatos 

selecionados para o Cadastro Reserva; o Presidente do Conasems, Mauro Guimarães 

Junqueira; o Vice-presidente da Entidade, Wilames Freire Bezerra; o Secretário de Saúde 

de Campinas/SP e Presidente do Cosems/SP, Carmino Antônio de Souza; os 02 (dois) 

Assessores Técnicos do Conasems; 03 (três) técnicos da Entidade, sendo dois da 

Gerência Geral (Gerência de Projetos e Gerência Administrativa) e um da equipe da 

Assessoria de Comunicação Social; um Consultor Externo do Conasems; 06 (seis) 

integrantes da equipe do IPADS; e 04 (quatro) integrantes da empresa PRIME EDUC. 

Para a realização do evento foram disponibilizados, a partir do TRE nº 063/2018: i) 

Centro de Custo: Convênio 836795/2016 - emissão de passagens aéreas e pagamento 

de diárias para custear hospedagem, alimentação e deslocamento de 75 (setenta e 

cinco) participantes candidatos a tutor, incluindo os do Cadastro Reserva e do Consultor 

Externo do Conasems, totalizando 76 (setenta e seis) pessoas; ii) Apoio Cosems/SP - 

estrutura de uma sala com cadeiras com capacidade para 100 (cem) pessoas; 

equipamentos audiovisuais e de multimídia, computador, impressora e acesso à 

internet para os 05 (dias) do curso; iii) Centro de Custo: Conasems – passagens aéreas, 

diárias e ajuda de custo para os representantes do Conasems, incluindo a equipe de 

apoio, composta por 02 (dois) representantes da Gerência Geral do Conasems, para 

recepção e apoio aos participantes durante o evento, incluindo a atividade de 

recebimento dos Relatórios de Viagem; material de apoio aos participantes; e café e 

água durante os dois períodos nos 05 (cinco) dias de curso. 

 

4ª Turma Formação de Tutores 

Região Sudeste 
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4ª Turma Formação de Tutores – Região Sudeste 

Destaque-se ainda, a realização de reunião com as equipes do Conasems e do 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em 7 de novembro de 2018, que visou promover 

alinhamento entre as ações constantes dos escopos do Projeto Aedes na Mira e do 

Projeto Rede Colaborativa. 

Reuniões para avaliação acerca da execução do Projeto Aedes na Mira, com a 

participação da Assessoria Técnica do Conasems e do IPADS, ocorreram nos dias 18 de 

dezembro de 2018 e 12 de fevereiro de 2019. 

Por fim, cumpre destacar que a Comissão Organizadora do Encontro Nacional do 

Projeto Aedes na Mira, que promoverá a apresentação de 300 (trezentos) projetos de 

intervenção para combate às arboviroses, durante o XXXV Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde, a se realizar entre os dias 02 e 05 de julho de 2019, em 

Brasília/DF, se reuniu, nos dias 8 e 15 de fevereiro de 2019, sendo que nesta última 

ocasião, ocorreu ainda reunião com a equipe de Relatoria do XXXV Congresso do 

Conasems. 

 OUTRAS ATIVIDADES 

Tiveram continuidade as videoconferências da Sala Nacional de Coordenação e 

Controle do Aedes. A Assessoria Técnica do Conasems participou nos dias 12 de 

dezembro de 2018, e 17, 18, 20, 21, 23 e 30 de janeiro de 2019. 
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A Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (CIVS), do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), reuniu-se nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, contando com a 

participação de representantes do Conasems, do Conass e do Ministério da Saúde, além 

do CNS. 

Merecem destaque a participação da Assessoria Técnica do Conasems da área 

da Vigilância em Saúde, nos dias 27 de novembro, 6 e 7 de dezembro e 18 de dezembro 

de 2018, e ainda em 5 e 6 de fevereiro de 2019, em reuniões e Oficinas de Trabalho do 

Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB), criado em 2015, e que conta com a 

participação de gestores e técnicos das cinco regiões do País. 

Sob a responsabilidade dos Assessores Técnicos do Conasems Alessandro Chagas 

e Kandice Falcão, foi realizada, no dia 25 de fevereiro de 2019, no Restaurante do 

Manhattan Plaza Hotel, em Brasília/DF, Reunião de Alinhamento de Conceitos e 

Estratégias, que teve como objetivo discutir e alinhar estratégias para enfrentamento 

das baixas coberturas vacinais. Participaram da reunião os gestores e técnicos do Grupo 

Técnico de Coberturas Vacinais, sendo eles as senhoras Andreia Passamani Barbosa 

Corteletti e Brigina Kemp, e os senhores Fabiano Geraldo Pimenta Júnior e Jailson de 

Barros Correia. Foi disponibilizado para a reunião, o espaço do restaurante, com jantar 

para todos os participantes, além de hospedagem (TRE nº 015/2019). 

IV ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

No período de referência, a Assessoria de Comunicação Social do Conasems deu 

continuidade à produção dos episódios da 3ª Temporada dos WebDocs da Mostra Brasil 

aqui tem SUS. 

Nesse quadrimestre, foram publicados os episódios dos municípios de Timbaúba 

dos Batistas/RN, publicado em 1º de novembro de 2018; Siriri/SE, em 9 de novembro de 

2018; São Luís/MA e Limoeiro do Ajuru/PA, ambos publicados em 23 de novembro de 

2018; Fortaleza/CE, em 7 de dezembro de 2018; Maceió/AL, em 14 de dezembro de 
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2018; Saloá/PE, publicado em 4 de janeiro de 2019; Pontalina/GO, publicado em 18 de 

janeiro de 2019; e Riachão do Jacuípe/BA, em 25 de janeiro de 2019.  

Os referidos WebDocs retratam experiências bem-sucedidas da gestão 

municipal do SUS, premiadas nas edições da 15ª Mostra Brasil aqui tem SUS. Os 

documentários são veiculados por meio do Canal do Conasems no YouTube, além de 

comporem a grade de programação da TV Câmara, na qualidade de interprogramas 

em: (https://www.youtube.com/user/canalCONASEMS). 

V ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica do Conasems esteve mobilizada para a realização das 

seguintes atividades, relacionadas ao tema do Direito Sanitário: realização de estudos, 

elaboração de pareceres e respostas às consultas encaminhadas ao setor no período; 

apoio na elaboração do Regulamento da 16ª “Mostra Brasil aqui tem SUS” – edição 

2019; participação e representação institucional do Conasems no Seminário Brasileiro 

dos Direitos dos Pacientes: Dignidade e Respeito nos Cuidados em Saúde; participação 

e representação institucional do Conasems em reuniões e grupos técnicos de trabalho, 

tais como: Grupo Técnico de Trabalho de Direito Sanitário do Conasems e Comitê 

Executivo do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

No período de referência, a Assessoria Jurídica deu continuidade ao 

monitoramento das ações previstas no Cronograma de Adequações a serem feitas pelo 

Conasems e implementadas por sua Secretaria Executiva no tocante ao Acórdão TCU nº 

1.296/2018, bem como deu início ao acompanhamento da contratação de consultoria 

especializada objetivando a elaboração e implementação de um Programa de 

Integridade para a Entidade. 

A Assessoria Jurídica também deu continuidade ao apoio prestado, por meio da 

participação em reuniões e videoconferências, às ações necessárias para o 

desenvolvimento e implementação do Curso de Especialização em Direito Sanitário com 

ênfase em Judicialização da Saúde, ofertado pelo Hospital do Coração (HCor) no âmbito 

https://www.youtube.com/user/canalCONASEMS


 

 

64 

do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde - PROADI-

SUS, tendo como público alvo os gestores e trabalhadores do SUS, bem como 

operadores do Direito, em especial aqueles vinculados às Secretarias Municipais de 

Saúde, aos Cosems e ao Conasems. 

Acerca do acompanhamento de processos judiciais, cumpre relatar que durante 

os meses de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, foram acompanhados pela 

Assessoria Jurídica do Conasems os processos a seguir listados, dos quais o Conselho 

participa enquanto interessado ou parte: 

  PARTES Nº DO PROCESSO ÓRGÃO JULGADOR CLASSE JUDICIAL 

POLO ATIVO: FENASCE - Federação 
Nacional de Agentes comunitários 
de Saúde e Agentes de Combate às 
Endemias 
POLO PASSIVO: União, Conasems e 
Conass 
OUTROS INTERESSADOS: MPF - 
Ministério Púbico Federal 

1009668 -02.2017.4.01.3400 
2ª VARA FEDERAL CÍVEL - JFDF 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POLO ATIVO: MPF - Ministério 
Público Federal 
POLO PASSIVO: Conasems e 
Conass 

0002076 -71.2016.4.01.4300 

1ª VARA FEDERAL DE PALMAS 
JFTO 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

TRF 1ª REGIÃO - 6ª TURMA APELAÇÃO 

SUSCITANTE: 
MPF - Ministério Público Federal 
INTERESSADOS: 
COREN/SC - Conselho Regional de 
Enfermagem de Santa Catarina, 
Estado de Santa Catarina, 
Município de São Lourenço do 
Oeste/SC, União - Advocacia Geral 
da União 
AMICUS CURIAE: Conselho Federal 
de Enfermagem - COFEN e 
Conasems 

5045252-93.2017.4.04.0000 
RS 

TRF 4ª REGIÃO 
 

INCIDENTE DE 
RESOLUÇÃO DE 

DEMANDAS 
REPETITIVAS (IRDR) 

 

POLO ATIVO: Cleiton Charles da 
Silva 
POLO PASSIVO: Conasems 

729614-10.2018.8.07.0001 
22ª VARA CÍVEL DE BRASÌLIA 

TJDFT 
PROCEDIMENTO 
COMUM CÍVEL 

Por fim, é oportuno informar que o Processo nº 1600720-32.2016.8.12.000, que 

tramitou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, foi excluído da tabela de 

acompanhamento de processos pelo fato do mesmo ter sido arquivado definitivamente 

em 06/08/2018, tendo o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sido rejeitado 

por ausência de matéria controvertida. 



 

 

65 

VI ATIVIDADES INSTITUCIONAIS 

1 Agenda do Presidente 

O Presidente do Conasems cumpre uma extensa agenda na sede da Entidade, 

recebendo e visitando autoridades, parlamentares e representantes do Conass e do 

Ministério da Saúde, dentre outros não menos importantes atores do SUS, além de 

reunir-se com os Membros da Diretoria da Entidade e os colaboradores da Secretaria 

Executiva do Conselho, acompanhando e monitorando as atividades e apoiando e 

deliberando sobre as questões postas. 

Cumpre registrar o importante papel desempenhado pelo Presidente do 

Conasems em relação à defesa e à promoção do Sistema Único de Saúde e ao 

fortalecimento e ao aprimoramento da gestão municipal do SUS, na medida em que 

participa de discussões cruciais e enfrenta embates necessários à pactuação qualificada 

com os gestores nacionais e estaduais do Sistema. 

Seguem-se as agendas cumpridas pelo Presidente no quadrimestre em pauta: 

NOVEMBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 03 
   

04 05 06 07 08 09 10 

 Reunião PGR 
Ferramenta 
Módulo 
Monitoramento 
15:00 
Reunião Comitê 
Gestor PROADI-
SUS - 16:00 

Reunião 
Oncologia 
Novartis 
15:00 
Reunião 
SAMU 
Varginha 
16:00 

II Aula 
Presencial do 
Projeto Rede 
Colaborativa 
São Paulo 
08:00 

 

  

11 12 13 14 15 16 17 

 

 Reunião 
SE/MS 
09:00 
Reunião com 
Diretoria da 
FIOCRUZ Bsb 
14:00 

Café com o 
Presidente 
09:00 
Reunião 
Secretário de 
Atenção à 
Saúde – 13:00 
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NOVEMBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

18 19 20 21 22 23 24 

 

Coletiva 
Programa Mais 
Médicos - MS 

34º Congresso 
de SMS do 
Paraná 
15:00 

Oficina 
Governança e 
Regionalização 
Paraíba 
09:00 

Reunião 
Conares 
14:00 

Reunião 
Conares 
09:00  

25 26 27 28 29 30 
Coletiva PMM 

19/11 

 

74ª Reunião 
Geral de 
Prefeitos (as) da 
Frente Nacional 
de Prefeitos – 
FNP São Paulo 

74ª Reunião 
Geral de 
Prefeitos (as) da 
FNP - SP 
Prêmio FBH 
19:30 

69º Congresso 
de SMS de 
Santa Catarina 
14:30 

69º 
Congresso de 
SMS de 
Pernambuco 
19:00 

 
 

DEZEMBRO DE 2018 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 
01 

 

02 03 04 05 06 07 08 
 

 

III Fórum de 
Debates SP 
14:00 

III Fórum de 
Debates SP 
09:00 
Reunião 
Diretoria - 16:30 

Seminário 
Montes 
Claros/MG 
14:00 
 

Seminário 
Montes 
Claros/MG 
09:00 

 

09 10 11 12 13 14 15 

 
    Café com o 

Presidente 
09:00 

 

16 17 18 19 20 21 22 
       

23 24 25 26 27 28 29 

       
30 31  

  
 

JANEIRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 03 04 05 
     

06 07 08 09 10 11 12 
       

13 14 15 16 17 18 19 

 

 Reunião com 
Secretário 
Executivo MS 
09:00 
Reunião com 
Secretário de 
Atenção à 
Saúde - SAS 
16:00 

Reunião com 
Ministro de 
Estado da 
Saúde 
09:00 
Reunião com 
Secretário de 
Vigilância em 
Saúde - 14:00 

Reunião com 
Diretor 
Executivo do 
Fundo 
Nacional de 
Saúde - FNS 
16:00 
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JANEIRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

20 21 22 23 24 25 26 

 

  Reunião com a 
Representante 
da OPAS/OMS 
no Brasil Sra. 
Socorro Gross 

Reunião de 
Diretoria 
14:00 

Reunião com o 
Ministro de 
Estado da 
Saúde e equipe 
09:00 

 

27 28 29 30 31 

 
Reunião OPAS – 23/01/2019 

  

Welcome 2019 
do Grupo Mídia 
São Paulo 
13:00 
 
 
 

Reunião com a 
Sanofi - 14:00 
Reunião com 
Médicos 
Brasileiros 
15:00 
Visita Técnica 
Ulysses Centro 
Convenções 
16:30 

Café com o 
Presidente 
09:00 

 

FEVEREIRO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 
01 02 

  

03 04 05 06 07 08 09 
  Reunião Saúde 

Suplementar no 
Brasil 
14:00 

 Seminário de 
Reacolhimento aos 
SMS de Sergipe  
18:00 

 

 

10 11 12 13 14 15 16 

 

 V Congresso 
SMS RJ Niterói 
19:00 
 
 

Reunião 
Diretoria 
10:00 
Reunião SE/MS 
16:00 
Reunião Dep. 
Eduardo 
Bismark 18:00 

Reunião CIT 
08:30 
Reunião HAOC 
16h00 
Reunião HCOR 
17:00 
 

 

 

17 18 19 20 21 22 23 

 Posse TCU 
Minas Gerais  

Reunião de 
Diretoria do 
Cosems/MG 
09:00  

Reunião com o 
SAS/MS 10:00 
Reunião Rede 
Nacional de 
Consórcios 
11:30 
Reunião com a 
LAIS/UFRN 
14:00 

Reunião com Valcler 
Rangel Fiocruz - 
11:00 
Reunião com o 
Governador DF 
Ibanêis Rocha 
18:00 
  

Reunião com 
Dra. Lenir e 
Guilherme do 
Hosp. 
Einstein 
10:00 
 

 

24 25 26 27 28  

 

 Reunião com 
Controle 
Interno 
Conasems 
11:00 
Reunião SE/MS 
16:30 

Reunião com o 
CEO da Roche 
09:00 
Reunião HJ 
Advocacia  
10:00 
Reunião SGTES 
15:00 

Café com o 
Presidente 
09:00  
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2 Café com o Presidente 

Essa ação, que vem acontecendo regularmente desde o mês de novembro de 

2017, é organizada pelo Gabinete da Secretaria Executiva do Conasems, em conjunto 

com a área de gestão de pessoas da Gerência Administrativa, e tem como objetivo 

promover o diálogo em torno da atualização de informações técnicas e administrativo-

financeiras e o debate acerca dos processos organizacionais, com foco nos processos de 

planejamento, monitoramento e avaliação, propiciando momento de integração entre 

o Presidente da Entidade e os integrantes das diversas áreas que compõem a Secretaria 

Executiva do Conasems. Para esse evento, são convidados todos os colaboradores do 

Escritório da Entidade, além do seu Presidente. Em algumas delas, comparecem 

também os Vice-Presidentes e os Diretores Administrativo e Financeiro do Conselho. 

No quadrimestre, foram realizados quatro eventos “Café com o Presidente”, em 

Hotel contratado pelo CONASEMS, em Brasília/DF, apoiados com base no TRE nº 

065/2018 (evento de 14 de novembro de 2018 – Tema: Planejamento Conasems); no 

TRE nº 072/2018 (evento de 14 de dezembro de 2018 – Tema: Avaliação do exercício de 

2018); no TRE nº 007/2019 (evento de 31 de janeiro de 2019 – Tema: Perspectivas 2019); 

e no TRE nº 017/2019 (evento de 28 de fevereiro de 2019 – Tema: XXXV Congresso 

Nacional do CONASEMS e Apresentação de experiências exitosas da SMS de  Carmo de 

Minas/MG, contando com a participação de dois convidados do Município). Somando-

se os quatro eventos, foi providenciada a locação de espaço em uma chácara (evento 

do dia 14/12/2018) e de três salas de reuniões, todos com equipamentos audiovisuais e 

internet (wi-fi), além de serviços de água, coffee break e almoço para 167 (cento e 

sessenta e sete) pessoas, além de equipe e material de apoio. Ao todo, foram também 

emitidas passagens aéreas e efetuados pagamentos de hospedagem e ajuda de custo 

para 10 (dez) convidados participantes. 

  



 

 

69 

3 Oficina de Trabalho - Processos Organizacionais 

Nos dias 11 e 12 de dezembro de 2018, na Sede do Conasems, em Brasília/DF, 

foi realizada a 2ª Oficina de Trabalho – Processos Organizacionais, sob a 

responsabilidade da Gerente Geral da Entidade, Catarina Moreira. O objetivo da Oficina 

foi dar continuidade aos trabalhos de organização e melhoria dos processos de trabalho 

do Gabinete e das áreas que compõem a Gerência Geral da Secretaria Executiva do 

Conselho: Gerência Administrativa/Gestão de Pessoas, Gerência Orçamentária e 

Financeira, Assessoria Técnica de Compras e Contratações e Gerência de Projetos.  

Nessa atividade, desenvolvida com o apoio do IPADS, foram entrevistados pelas 

duas Consultoras do Instituto, durante os dois dias, 13 (treze) colaboradores do 

Conasems, tendo a duração de cerca de 1:30h (uma hora e meia) cada entrevista, 

visando proceder à descrição das atividades e processos para fins de otimização e 

manualização. Participaram esses 13 (treze) colaboradores da Secretaria Executiva do 

Conasems, sendo dois do Gabinete e onze da Gerência Geral (seis da Gerência 

Administrativa, dois da Gerência Orçamentária e Financeira, o Assessor Técnico de 

Compras e Contratações, o Gerente de Projetos e a Gerente Geral), além das duas 

Consultoras do IPADS. Para a realização do evento, foi disponibilizada a sala de Reuniões 

da Entidade, com sua infraestrutura: projetor multimídia (TV), notebook e mouse sem 

fio, além de gravador para a captação das entrevistas e impressora com insumos do 

Conasems, bem como providenciada lista de presença e material de apoio (TRE nº 

074/2018). 

4 Publicação 

No intuito de cumprir seu papel de divulgador de temas de interesse dos 

Gestores Municipais de Saúde, disseminando informações e promovendo o debate, bem 

como mostrando experiências bem-sucedidas na gestão municipal do SUS, o Conasems 
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produziu no período uma edição da publicação “Revista CONASEMS – Especial / 

Assistência farmacêutica” 

 

5 Reuniões da Diretoria 

As Reuniões da Diretoria Executiva Nacional do Conasems possuem calendário e 

agenda pré-definidos e são sempre realizadas anteriormente às reuniões da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT). É nesse espaço que os Diretores, junto ao Presidente e 

técnicos do Conasems, além de seus representantes no Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), compartilham informações e fazem encaminhamentos e alinhamento prévio para 

a reunião da CIT, além de discutirem temas de relevância política e técnica que 

necessitem de articulação para atender aos interesses e demandas dos municípios e dos 

gestores municipais de saúde. 

No quadrimestre em questão, no ano de 2018 as reuniões aconteceram nos dias 

28 de novembro, 05 e 12 de dezembro, e, em 2019, nos dias 24 de janeiro e 13 de 

fevereiro, com as seguintes Pautas: 

 Reunião da Diretoria Executiva do Conasems com os membros da CIT, no dia 

28/11/2018 (TRE nº 066/2018, de 08/11/2018): i) Abertura e assinatura do termo de 
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Cooperação Técnica entre o Conasems e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), 

Nelson Simões, Diretor Geral da RNP; ii) Apresentação da situação do Sarampo, André 

Luiz de Abreu, Diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis 

(DEVIT/SVS/MS); iii) Programa Mais Médicos, Denilson Campello dos Santos, Diretor do 

Departamento de Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais na Saúde da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (DEPREPS/SGTES/MS); e iv) 

Pauta da CIT de 29/11/2018: 

  

  
Reunião da Diretoria Executiva Nacional – Novembro de 2018 

 Reunião da Diretoria Executiva do Conasems com os membros da CIT, no dia 

12/12/2018 (TRE nº 075/2018, de 30.11.2018): i) Abertura/Informes; ii) Apresentação 

de Pesquisa – Judicialização, Dra. Bernadete Weber, Hospital do Coração (HCor); iii) 

Resposta Oficial do Ministério da Saúde ao TCU acerca dos Sistemas de Informação na 

Saúde; iv) Situação do Programa Mais Médicos, Paulo Ricardo Silva, Diretor Substituto 

do DEPREPS/SGTES/MS; e v) Pauta da CIT do dia 13/12/2018. 
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 Reunião da Diretoria Executiva do Conasems, no dia 24/01/2019 (TRE nº 

081/2018, de 19.12.2018): i) Abertura/Informes, Mauro Guimarães Junqueira; ii) 

Lançamento do WebDoc Brasil aqui tem SUS de Riachão do Jacuípe/BA; iii) Painel 

Financeiro, Daniel Faleiros, Assessor Técnico do Conasems; iv) Projeto Regionalização 

Conasems/PROADI, Rodrigo Faleiro, Assessor Técnico do Conasems; v) Expectativas 

Curso II Apoiadores, Denise Rinehart, Assessora Técnica do Conasems; vi) Informes 

Manual do Gestor e XXXV Congresso Nacional do Conasems, Nilo Bretas, Coordenador 

da Assessoria Técnica do Conasems: 

  
Reunião da Diretoria Executiva Nacional – Janeiro de 2019 

 Reunião da Diretoria Executiva do Conasems, no dia 13/02/2019 (TRE nº 

012/2019, de 28.01.2019): i) Abertura/Informes, Mauro Guimarães Junqueira; ii) 

Comissão Eleitoral; iii) Apresentação e aprovação dos Regulamentos Internos sobre 

“Emissão de Passagens, Custeio de Hospedagem e Pagamento de Diárias e de Ajuda de 

Custo no âmbito do Conasems” e “Processo de Viabilização de Eventos custeados pelo 

Conasems”; iv) Projeto Aedes na Mira, Revisão da RDC 50 e Consulta Pública sobre 

Cateter; v) Pauta da CIT de 14/02/2019. 

   
Reunião da Diretoria Executiva Nacional – Fevereiro de 2019 
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Ao todo, para a realização das quatro Reuniões de Diretoria do quadrimestre em 

foco, com base em cada um dos TRE foram emitidas passagens e realizado o pagamento 

de ajuda de custo (deslocamento) e reservada hospedagem com alimentação (café da 

manhã e jantar) para 50 (cinquenta) pessoas; custeados serviços de água, café, chá e 

almoço, além de quatro serviços de coffee break, para 110 (cento e dez) participantes; 

realizadas quatro locações de sala, contendo equipamentos audiovisuais, impressora 

com insumos e sistema de som (com caixas acústicas, microfones sem fio e serviços de 

gravação); contratados serviços de internet; e providenciados material de apoio (pautas 

impressas, listas de presença, pastas, blocos de anotações e canetas) e equipes de apoio 

às reuniões (recepção dos participantes, elaboração de Ata e suporte às ações da Mesa 

Diretora e Plenária).  

Cabe registrar que membros da Diretoria e técnicos do Conasems participam 

juntamente com o Presidente da Entidade das reuniões da CIT, que nesse período 

aconteceram nos dias 29 de novembro e 13 de dezembro de 2018, e no dia 14 de 

fevereiro de 2019, na Sede da OPAS em Brasília/DF; as pautas dessas reuniões constam 

do Caderno anexo. 

6 Reunião do Conares 

Anualmente, o Conasems promove reuniões do Conselho Nacional de 

Representantes Estaduais da Entidade (Conares). Participam dessas reuniões o 

Presidente da Entidade, os membros do Conares (Membros da Diretoria Executiva 

Nacional, Secretários de Saúde das Capitais e um Secretário Municipal de Saúde por 

Estado, indicado pelo respectivo Cosems), técnicos da Secretaria Executiva do Conasems 

e representantes da Entidade no Conselho Nacional de Saúde. 

No quadrimestre, foi realizado um Conares Temático, nos dias 22 e 23 de 

novembro de 2018, no Best Western Hotel Caiçara, em João Pessoa/PB, em sequência 

à Oficina do Conasems, ocorrida no dia 21/11/2018 e na manhã do dia 22/11/2018, no 
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Auditório do Cosems/PB, sobre “Regionalização e Governança” tema central do 

Conares. Durante a tarde do dia 22/11/2018 e todo o dia 23/11/2018, foi abordada a 

seguinte Pauta: 

 22/11/2018 (Tarde): i) Lançamento do Livro “Sistema Único de Saúde – 

Comentários à Lei Orgânica de Saúde”, da Dra. Lenir Santos, 5ª Edição revista e 

ampliada; ii) Recomposição do Conselho Fiscal do Conasems; e iii) Apresentação e 

debates sobre os resultados da Oficina sobre Governança e Regionalização; e 

 23/11/2018: i) Assinatura do Termo de Acordo de Cooperação entre o 

Conasems e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP); ii) Plano de Ação Ministério 

Público do Trabalho em relação aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) – Exposição 

a Agrotóxicos; iii) Programa Mais Médicos (PMM); iv) Relacionamento Coordenação 

Técnica do Conasems e Cosems - Projeto Apoiador; e v) Projetos Conasems – 

Monitoramento e Demandas (Aedes na Mira, Assistência Farmacêutica e Direito 

Sanitário). 

As providências relativas à locação de auditório, com a respectiva infraestrutura 

multimídia, à alimentação durante o evento, à emissão de passagens e ao pagamento 

de hospedagem aos participantes do Conares Temático foram tomadas e arcadas pela 

Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), 

em cooperação entre o Ministério da Saúde, a OPAS e o Conasems. 

  
Reunião do Conares Temático “Regionalização e Governança” – Novembro de 2018 
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Lançamento do Livro “Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica de Saúde” - Dra. Lenir Santos 

  

 

Assinatura Termo de Acordo de Cooperação - Conasems e Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 

7 Reunião do Conselho Fiscal 

Conforme previsto no Art. 34 do Estatuto Social do Conasems, o Conselho Fiscal 

da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as contas da Diretoria 

Executiva Nacional e encaminhar os respectivos relatórios e pareceres para apreciação 

do Conares e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral. 
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No quadrimestre objeto do presente Relatório, o Conselho Fiscal do Conasems 

se reuniu na Sede do Conasems, em Brasília/DF, no dia 21 de novembro de 2018, para 

apreciação da Prestação de Contas da Entidade referente ao quadrimestre de JUL-

OUT/2018. 

Nessa reunião, foram apresentados os Relatórios de Atividades e Financeiro do 

período e aprovadas por unanimidade as demonstrações da aplicação dos recursos 

promovida pelo Conasems. Além disso, foram apresentadas as Prestações de Contas dos 

Cosems, referente ao período de MAI-AGO/2018, aprovadas junto aos respectivos 

Conselhos Fiscais, e verificadas exclusivamente a obediência das mesmas em relação ao 

previsto no Regulamento próprio do Conasems, aprovado pelo Conares, em 

08/05/2018, por meio da Deliberação nº 002/2018. 

Como a reunião ocorreu na Sede do Conasems, com a utilização de sua 

infraestrutura de sala, internet e equipamentos audiovisuais e multimídia, foram 

providenciados apenas os seguintes recursos, com base no TRE nº 061/2018: material 

de apoio, água e café durante a reunião e passagens, hospedagem e almoço para oito 

membros do Conselho Fiscal e para dois Diretores do CONASEMS (Administrativo e 

Financeiro). 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do Conasems, referente 

aos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019. 

Brasília, 28 de fevereiro de 2019. 


