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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO 

CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

MARÇO A JUNHO 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 ...”. 

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

Conasems, 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 

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. 

                                                 
1 Todos os TRE citados no presente Relatório constam do Caderno anexo 
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O presente Relatório traz as atividades, e quando cabíveis as respectivas 

providências de apoio empreendidas, desenvolvidas no âmbito da Secretaria Executiva 

do Conasems no período de março a junho de 2019. 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 

Conforme se verá a seguir, durante o período compreendido entre os meses de 

março a junho de 2019, as atividades da Secretaria Executiva do Conasems foram 

orientadas, sobretudo, para a representação dos Secretários Municipais de Saúde em 

todos os foros de discussão e deliberação instituídos no âmbito da Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT), bem como o acompanhamento sistemático das atividades 

em curso no âmbito do Poder Legislativo federal. 

Além disso, cabe apontar o prosseguimento dos projetos, detalhados no 

decorrer do presente Relatório, em implementação mediante Termo de Convênio com 

o Ministério da Saúde, caso do Projeto Aedes na Mira, ou no âmbito do Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS). 

Igualmente relevante são as atividades preparatórias para a realização do XXXV 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, a se realizar em Brasília/DF, 

entre os dias 2 e 5 de julho de 2019. Durante o evento, serão realizados a 16ª edição da 

Mostra Brasil aqui tem SUS, na qual serão apresentadas 500 (quinhentas) experiências 

bem-sucedidas da gestão municipal do SUS, e o Encontro Nacional do Projeto Aedes na 

Mira, no qual serão expostos até 300 (trezentos) projetos de intervenção para o 

combate às arboviroses. 

Dentre as atividades preparatórias para o XXXV Congresso do Conasems, 

descritas ao longo do presente Relatório, foi realizada no dia 31 de maio de 2019, no 

Kubistchek Plaza Hotel, em Brasília/DF, reunião com a equipe de coordenação da 

Relatoria do evento, com os seguintes objetivos: i) realizar o fechamento da pauta da 

reunião preparatória dos relatores, a se realizar no dia 01/07/2019; ii) alinhar os papéis 

dos integrantes do grupo de coordenação da Relatoria; e iii) finalizar a definição da 
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distribuição dos relatores nas diversas atividades do Congresso. Participaram da 

atividade as Assessoras Técnicas do Conasems Denise Rinehart e Kandice Falcão, 

responsáveis pela reunião; 05 (cinco) representantes da Universidade de Brasília (UnB); 

e o colaborador do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) Marcelo Carvalho. Para a 

realização da reunião, o Conasems disponibilizou, a partir do TRE nº 041/2019, uma sala 

com equipamentos multimídia e água e café durante toda a atividade. 

III ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

Dando prosseguimento às atividades de 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), foi realizada nos dias 22 e 23/03/2019, no Hotel Vale Real 

em Itaipava/RJ, a 4ª e última Oficina de Trabalho para tratar do assunto, sendo o 

responsável pela atividade o Coordenador da Assessoria Técnica do Conasems, Nilo 

Bretas Junior. 

O evento teve como objetivo finalizar os trabalhos de revisão, atualização e 

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

Editorial e representantes do Conasems para fechamento e validação final dos textos, 

os quais passaram na sequência por mais duas revisões anteriormente à disponibilização 

do trabalho para diagramação e impressão, e posteriormente para o lançamento e a 

divulgação do Manual, previstas para ocorrerem no mês de julho de 2019, durante o 

XXXV Congresso da Entidade. 

A primeira dessas revisões foi referente à adequação dos textos ao disposto na 

Portaria do Ministério da Saúde nº 2.500/2017, que dispõe sobre a elaboração, a 

proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério 

(SUS Legis), e a segunda revisão relativa aos ditames da Língua Portuguesa e às regras 

gerais de estilo e formatação ditadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). 

                                                 
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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Participaram da 4ª Oficina do Manual do Gestor 16 (dezesseis) pessoas, sendo 

eles: i) o Vice-Presidente do Conasems Charles Cesar Tocantins; ii) 03 (três) integrantes 

da Secretaria Executiva da Entidade: o Coordenador Técnico Nilo Bretas, a Assessora 

Técnica Denise Rinehart e o Assessor de Comunicação Social Luiz Filipe Barcelos; iii) o 

Consultor Externo do Conasems Marcos Franco; iv) 2 (dois) Colaboradores Externos; e 

v) 9 (nove) integrantes do Conselho Editorial. Para a realização da atividade foram 

disponibilizados, a partir do TRE nº 011/2019: i) uma sala no hotel do evento, com 

equipamentos multimídia, notebook, impressora com insumos, internet e material de 

apoio; ii) água e café durante todo o período da Oficina, bem como coffee break e 

almoços para os participantes; iii) emissão de passagens aéreas para 04 (quatro) 

convidados; e iv) pagamento de hospedagem e de ajuda de custo para todos os 

participantes. 

  

4ª Oficina – Manual do Gestor – 22 e 23/03/2019 

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 

O acompanhamento sistemático da atividade do Congresso Nacional visa 

viabilizar a defesa dos interesses dos gestores municipais do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em relação a proposições legislativas selecionadas segundo seu impacto e 

relevância para a gestão do Sistema. 
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O mês de março foi dedicado a visitas aos gabinetes, priorizando a bancada da 

Saúde, para divulgar o Conasems, seu papel institucional e o Painel de Apoio ao Gestor. 

Além disso, foi realizado o acompanhamento das eleições e instalações dos 

trabalhos das principais Comissões Temáticas da Saúde, a seguir:  

 Câmara dos Deputados  

 Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF:  

Presidente: Antonio Brito (PSD/BA)  

1º Vice-Presidente: Alexandre Serfiotis (PSD/RJ)  

2º Vice-Presidente: Marx Beltrão (PSD/AL)  

3º Vice-Presidente: Misael Varella (PSD/MG) 

 

 

 

  
Audiência Pública - Comissão de Seguridade Social e Família – 04/04/2019 

  
Debate sobre a Atualização da Tabela SUS - Comissão de Seguridade Social e Família – 23/04/2019 

 

 Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa – CIDOSO: 

Presidente: Lídice da Mata (PSB/BA)  

1º Vice-Presidente: Denis Bezerra (PSB/CE)  

2º Vice-Presidente: Rosana Valle (PSB/SP)  

3º Vice-Presidente: Carmen Zanotto (CIDADANIA/SC) 

  

https://www.camara.leg.br/deputados/160553
https://www.camara.leg.br/deputados/178833
https://www.camara.leg.br/deputados/178843
https://www.camara.leg.br/deputados/178895
https://www.camara.leg.br/deputados/139285
https://www.camara.leg.br/deputados/204542
https://www.camara.leg.br/deputados/204525
https://www.camara.leg.br/deputados/164360
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 Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência – CPD: 

Presidente: Gilberto Nascimento (PSC/SP)  

1º Vice-Presidente: Glaustin Fokus (PSC/GO)  

2º Vice-Presidente: Maria Rosas (PRB/SP)  

3º Vice-Presidente: Diego Garcia (PODE/PR)  

 Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher – CMULHER: 

Presidente: Luisa Canziani (PTB/PR)  

1º Vice-Presidente: Emanuel Pinheiro Neto (PTB/MT)  

2º Vice-Presidente: Alice Portugal (PCdoB/BA)  

 Subcomissões e Grupos de Trabalho aprovados na Comissão de 

Seguridade Social e Família: 

Subcomissão Permanente de Saúde 

Subcomissão Especial para propor aprimoramentos legislativos ao 

tratamento de doenças raras pelo SUS 

Subcomissão Especial de Obras na área de saúde 

Subcomissão Especial destinada a discutir a tabela SUS 

Subcomissão Especial do financiamento do SUS 

Subcomissão Especial da seguridade social da mulher 

Subcomissão Especial da Emenda Constitucional 95 

Subcomissão Especial para elaborar diagnóstico e proposições sobre a 

Política de Saúde Mental, Álcool e outras drogas 

 Senado Federal  

 Comissão de Assuntos Sociais: 

Presidente: Senador Romário (PODE/RJ) 

Vice-Presidente: Senador Styvenson Valentim (PODE/RN) 

Em abril, o Conasems participou da XXII Marcha em Defesa dos Municípios, a 

convite da Confederação Nacional dos Municípios, para debates na arena temática da 

Saúde sobre “Transferência de recursos federais aos municípios”, tendo havido também 

a presença do Conasems no Painel “Dinheiro na Conta”3, para tirar dúvidas dos prefeitos 

e orientar como os recursos devem ser gastos/aplicados. 

                                                 
3 https://www.conasems.org.br/painel-de-saude-na-marcha-trata-de-atencao-basica-teto-de-gastos-e-
financiamento-do-sus/ 

https://www.camara.leg.br/deputados/74270
https://www.camara.leg.br/deputados/204419
https://www.camara.leg.br/deputados/204540
https://www.camara.leg.br/deputados/178929
https://www.camara.leg.br/deputados/204410
https://www.camara.leg.br/deputados/198783
https://www.camara.leg.br/deputados/74057
https://www.conasems.org.br/painel-de-saude-na-marcha-trata-de-atencao-basica-teto-de-gastos-e-financiamento-do-sus/
https://www.conasems.org.br/painel-de-saude-na-marcha-trata-de-atencao-basica-teto-de-gastos-e-financiamento-do-sus/
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XXII Marcha em Defesa dos Municípios – Painel “Dinheiro na Conta” – 10/04/2019 

Durante o mês de maio, além da preparação do material técnico da área 

Legislativa, do planejamento do Cerimonial e da elaboração dos roteiros de locução das 

atividades programadas para o XXXV Congresso do Conasems, cabe registrar a 

articulação com as entidades municipalistas - Associação Brasileira de Municípios 

(ABM), Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e Confederação Nacional de Municípios 

(CNM), para ações dentro do referido evento. 

Foram expedidos ofícios convidando as autoridades do Legislativo para o evento, 

além de marcadas audiências para entrega dos convites pessoalmente para as principais 

autoridades, como por exemplo: Presidente da República, Presidente do Senado 

Federal, Presidente da Câmara dos Deputados, Presidente da Comissão de Seguridade 

Social e Família e Presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde. 

Também merece destaque a reunião da Diretoria do Conasems com os 

deputados federais que integram a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara 

dos Deputados, realizada em 29 de maio, no início da Reunião da Diretoria (TRE nº 

037/2019). A iniciativa teve o propósito de aproximar os Parlamentares e os Secretários 

de Saúde e também apresentar a pauta prioritária dos gestores municipais, referente a 

temas como financiamento, assistência aos pacientes oncológicos, Programa Mais 

Médicos, tabela SUS, fundo de resgate para a Saúde Pública e judicialização4. 

Ademais, foram aprovados no período os Requerimentos sintetizados a seguir, 

com o convite ao Conasems para participar dos debates: 

 Câmara dos Deputados 

 Comissões de Seguridade Social e Família e de Fiscalização Financeira e 

Controle:  

                                                 
4 https://www.conasems.org.br/deputados-federais-participam-de-reuniao-com-a-diretoria-do-conasems/ 

https://www.conasems.org.br/deputados-federais-participam-de-reuniao-com-a-diretoria-do-conasems/
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Requerimento n° 14 – Dep. Ricardo Barros 

Realização de Audiência Pública sobre apresentação do relatório do Banco 

Mundial “Proposta de Reforma do SUS Brasileiro” 

Requerimento n° 17 – Dep. Ricardo Barros 

Realização de Audiência Pública para discutir ações e projetos de 

informatização e integração de sistemas dos serviços de saúde no Brasil 

Requerimento nº 18 – Dep. Flávia Morais 

Realização de Audiência Pública para discutir o tema “Atual panorama da 

pessoa com diabetes no País” 

Requerimentos nº 44 e n° 91 – Dep. Alexandre Padilha, e nº 89 – Dep. 

Zeca Dirceu 

Realização de Audiência Pública, no dia 13/06/2019, para discutir o 

Programa Mais Médicos; o Diretor de Relações Institucionais e 

Parlamentares do Conasems, Dr. Carmino Antônio de Souza, participou da 

Audiência Pública e enfatizou que o Mais Médicos foi uma demanda dos 

prefeitos e gestores municipais de saúde, defendendo a continuidade do 

Programa: “Municípios com mais de 80 mil habitantes, que foram excluídos desse 

edital, apresentam também grandes vulnerabilidades. Um estudo divulgado no 

ano passado pela Fundação Bill Gates classificou o Brasil em 95º lugar em relação 

ao acesso e qualidade de acesso da saúde. É preciso que programas como o Mais 

Médicos tenham continuidade”5. 

Requerimento n° 59 – Dep. Alan Rick 

Realização de Audiência Pública para discutir vagas ociosas do Programa 

Mais Médicos  

Requerimento n° 90 – Dep. Eduardo Costa  

Realização de Audiência Pública, no dia 27/06/2019, para debater o 

processo de revalidação de Diplomas do Curso de Medicina expedidos por 

instituições de ensino estrangeiras no Brasil; à falta do Revalida, segundo 

os participantes da audiência, somam-se as mudanças no programa Mais 

Médicos: Segundo Mauro Junqueira, presidente do Conasems, há duas mil 

unidades de saúde pública sem médicos nos municípios brasileiros; 

parlamentares da região Norte cobraram soluções principalmente para os 

locais mais distantes; o  Deputado Alan Rick (DEM/AC), um dos autores do 

requerimento da Audiência Pública, resumiu o problema: "Nós temos um 

ponto: dar atendimento de saúde ao cidadão brasileiro mais pobre, o que mais 

precisa. O Brasil precisa ter um sistema de revalidação justo, célere e eficiente, o 

que não existe hoje. O procedimento está parado desde 2017."; o parlamentar 

acreano abordou também a falta de profissionais de saúde nos municípios 

                                                 
5 https://www.conasems.org.br/sustentabilidade-do-programa-mais-medicos-e-discutida-na-camara-dos-
deputados/ 

https://www.conasems.org.br/sustentabilidade-do-programa-mais-medicos-e-discutida-na-camara-dos-deputados/
https://www.conasems.org.br/sustentabilidade-do-programa-mais-medicos-e-discutida-na-camara-dos-deputados/
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com menor renda e estrutura, e afirmou que “o sistema de revalidação 

simplificado, entre universidades credenciadas, pode auxiliar muito os médicos 

brasileiros formados no exterior que buscam a revalidação de seus diplomas no 

Brasil”; conhecido por atuar em favor de médicos brasileiros formados no 

exterior, Alan Rick é autor de emenda ao PL 4067/2015, o PL do Revalida, 

estabelecendo que o certame aconteça ao menos duas vezes por ano; 

sobre essa questão, o Deputado do DEM comentou: “Fiquei muito feliz de 

ver que nossa proposta tem amplo apoio tanto no parlamento quanto na 

sociedade civil, inclusive entre médicos formados no Brasil”, e completou 

“Seguiremos lutando para que nossos brasileiros possam atuar em nosso país”6 

  

 
Audiência Pública - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle – 07/05/2019 

 Senado Federal  

 Comissão de Assuntos Sociais: 

Requerimento nº 33 – Senador Romário  

Avaliar o Programa Nacional de Imunizações (PNI), no exercício de 2019 

Requerimento n° 36 – Senadora Mara Gabrilli 

Avaliar a Política de Incorporação de Tecnologias no SUS, no exercício de 

2019 

Requerimento n° 38 – Senador Jorge Kajuru 

Audiência Pública com o objetivo de debater o financiamento da Saúde 

  

                                                 
6 https://www.conasems.org.br/revalidacao-de-diploma-de-medicos-formados-no-exterior-e-pauta-de-audiencia-
publica-na-camara-dos-deputados/ 

https://www.conasems.org.br/revalidacao-de-diploma-de-medicos-formados-no-exterior-e-pauta-de-audiencia-publica-na-camara-dos-deputados/
https://www.conasems.org.br/revalidacao-de-diploma-de-medicos-formados-no-exterior-e-pauta-de-audiencia-publica-na-camara-dos-deputados/
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Requerimento n° 39 – Senador Rogério Carvalho 

Avaliar a Política de Atenção Ambulatorial Especializada do SUS, no 

exercício de 2018 

Adiante, as proposições relevantes no Congresso Nacional sob o monitoramento 

da Assessoria Técnica do Conasems: 

 PL n° 9226/2017 - Dep. Jandira Feghali e outros 

Altera a Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros 

na área da Saúde, para estabelecer normas relativas a direitos dos usuários e forma de 

participação social nos serviços públicos de assistência social. Foi realizada intervenção 

conjunta do Conasems com a Confederação Nacional de Municípios. Pessoalmente, 

Mauro Junqueira abordou os impasses de uma ouvidoria específica para a Saúde. O 

Dep. Alexandre Padilha, como relator, retirou de pauta da CSSF. Aguarda a nota técnica 

do Conasems 

 PEC nº 39/2019 – Senador Marcelo Castro e outros 

Altera o art. 20 da Constituição Federal e o art. 107 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para vincular as rendas do petróleo à Educação e Saúde e 

excluir essas despesas do teto de gastos instituído pelo Novo Regime Fiscal. Conasems 

e Conass fizeram visita conjunta ao Gabinete do Senador Marcelo Castro, para discutir 

a matéria 

 PLP nº 118/2019 – Dep. Eduardo Costa  

Altera a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, para excluir do 

cômputo dos percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços de saúde da União 

as despesas às Santas Casas de Misericórdia e demais entidades privadas sem fins 

lucrativos que atuem no atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar, cuja fonte 

seja a receita oriunda de leilões alfandegários em razão de apreensão a qualquer título 

de mercadorias pela Receita Federal, nos termos do art. 29, § 5º, inciso II, do Decreto-

Lei nº 1.455, de 7 de abril de 1976 

 PL n° 1375/2019 – Dep. Júnior Ferrari  

Altera o artigo 36, e seus parágrafos, e o artigo 37 da Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para instituir o Plano Nacional Decenal da Saúde 
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 PL n° 1374/2019 – Dep. Júnior Ferrari 

Altera a Lei nº 8.080/90, para instituir o Contrato Organizativo da Ação Pública 

da Saúde (COAP) como instrumento para pactuação de responsabilidades entre entes 

federados, no âmbito do SUS, e dá outras providências 

Além dessas proposições sob monitoramento, outras pautas estão sob a atenção 

da Assessoria Técnica do Conasems, quais sejam: Telemedicina; discussões acerca da 

Resolução n° 2.227 do Conselho Federal de Medicina (CFM); Carreira Única de Médico 

(PEC 454/09); Fundo de Resgate da Saúde Pública; e jornada de 30 horas para 

Enfermagem. 

2 Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias 

Em continuidade às ações na Assistência Farmacêutica (AF), foi organizado 

encontro do Grupo Técnico de Trabalho da Assistência Farmacêutica (GTTAF) do 

Conasems, com o objetivo de iniciar a preparação de Oficina com pesquisadores e 

convidados. Esse encontro consistiu na 2ª Oficina de Trabalho do GTTAF e ocorreu no 

período de 22 e 24 de abril de 2019, em Brasília/DF, sendo o Assessor Técnico Elton 

Chaves e a Consultora Externa Karen Sarmento Costa, os responsáveis pelo evento. Na 

pauta, o planejamento do GTTAF; discussão sobre os resultados do Levantamento 

Nacional da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); e estratégias de 

elaboração e divulgação de documento do Conasems sobre a integração da Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica. Participaram da atividade os integrantes do GTTAF, 

pesquisadores e outros convidados, totalizando 30 (trinta) pessoas, sendo que, a partir 

do TRE nº 026/2019, foram disponibilizados pelo Conasems uma sala de reunião com 

equipamentos audiovisuais; café e água durante todo o período; e coffee break e almoço 

para todos os participantes. Também foram emitidas passagens aéreas e realizado o 

custeio de hospedagem e o pagamento de ajuda de custo para cada representante dos 

Cosems participantes.  

Saliente-se que o GTTAF conta com referências técnicas de vinte e um Cosems e 

vinte e seis colaboradores, sob coordenação da Assessoria Técnica do Conasems, e 
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realiza reuniões mensais (webconferência), com o intuito de discutir de forma ampliada 

as demandas da CIT, bem como remeter as demandas locais para o nível nacional. 

  

 
2ª Oficina de Trabalho do GTTAF – 24.04.2019 

A seguir, descreve-se o status de cada projeto desenvolvido pela Assessoria 

Técnica que trata do tema Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias no Conasems. 

 DIAGNÓSTICOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA 

O Projeto Diagnósticos tem como objetivo aperfeiçoar a representação do 

Conasems na proposição dos aprimoramentos necessários nas Políticas Farmacêuticas 

no País e contribuir na definição das estratégias nacionais para garantir o acesso aos 

medicamentos e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica financiados de 

forma tripartite. Como estratégia do Projeto, cabe ao Conasems realizar 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 a parceria de diferentes instituições de ensino e pesquisa no País. 
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Situação Atual: 

1º CICLO: Componente Básico da AF – Finalizadas as Fases 1 a 3 (1 - Início 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; 2 – Análise dos dados parciais, apresentação no Conares e 

divulgação em Revista Temática AF do Conasems; 3 - Finalização do Levantamento); e 

encontra-se em processo de finalização a Fase 4 (Análise e divulgação dos resultados 

finais do Levantamento); a iniciar os demais Ciclos (2º - QualifarSUS, 3º Base Nacional, e 

4º Banco de Preços) – o Projeto encontra-se com andamento dentro dos prazos 

previstos. 

Os dados parciais do referido Levantamento foram apresentados para análise e 

contribuições do GTTAF, tendo sido efetuados os ajustes e adequações sugeridos. Na 

ocasião, o grupo demandou a elaboração de cartilhas e banner com os principais 

resultados nacionais, e também aqueles apurados por Estado da Federação, para serem 

lançados durante o XXXV Congresso do Conasems, com a apresentação em meio digital 

e distribuição em meio impresso.  

 ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FCFRP/USP E CONASEMS 

O Acordo de Cooperação Técnica do Conasems firmado com a Universidade de 

São Paulo, por meio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP-

USP), para o período de 2018 a 2022, tem como objetivo o 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. 

Esse Acordo de Cooperação Técnica tem papel importante para o alcance dos 

resultados do Projeto Diagnósticos, por meio da oferta de conhecimento especializado, 

além da cooperação de diversos atores e instituições no País. 

Nos dias 21 e 22 de março de 2019, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto/SP, aconteceu a 1ª Oficina de Planejamento do Termo de Cooperação 
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Conasems e FCFRP/USP, sob a responsabilidade do Assessor Técnico Elton Chaves e a 

Consultora Externa Karen Sarmento Costa. 

A atividade teve como objetivo apresentar o Termo de Cooperação entre o 

Conasems e a FCFRP-USP e realizar o respectivo planejamento; discutir o plano de 

análise do banco de dados final do 1º Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal 

de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; estabelecer e 

partilhar as responsabilidades para a análise e produção do Relatório final do 

Levantamento; e realizar a definição do sumário da Publicação do Relatório final do 

Levantamento com vistas ao lançamento no XXXV Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde. Participaram da atividade, além do Assessor Técnico Elton Chaves 

e da Consultora Externa Karen Costa, pelo Conasems, um pesquisador colaborador e 

uma consultora do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS); 

uma farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas/SP; e 

pesquisadores/colaboradores da Universidade Federal do Rio Grande do SUL (UFRGS), 

da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), da Universidade Federal do Pará (UFPA), da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade de Brasília (UnB) e do Conselho 

de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Cosems/SP). Para a realização da 

Oficina, a FCFRP-USP viabilizou a estrutura necessária para o desenvolvimento das 

atividades, como auditório e equipamentos multimídia, além de água e café para os 

participantes. O Conasems, por sua vez, viabilizou, a partir do TRE nº 018/2019, o 

financiamento de transporte dos participantes ao local do evento e de passagens e 

diárias para a equipe de pesquisadores/colaboradores e representantes da própria 

Entidade. 

Os professores e pesquisadores convidados que integram a cooperação vão 

trabalhar na demanda de elaboração de cartilhas e banner com os principais resultados 

nacionais do Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de Medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, enquanto o Conasems tratará da 

impressão gráfica, finalizando em junho de 2019.  
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 PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DIABETES 

MELLITUS TIPO 1 NO SUS 

No âmbito do Projeto de implementação do PCDT para tratamento das pessoas 

com Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1) atendidas no SUS, uma triangulação Conasems, 

IPADS e a empresa Novo Nordisk, destacam-se as seguintes atividades no período: 

 Produções dos vídeos de autocuidado e cursos em EAD: 

MARÇO/2019 

 Validação dos roteiros pelas equipes técnica e pedagógica e IPADS - 

FINALIZADO 

 Retorno dos roteiros validados à empresa contratada para desenvolver 

os vídeos para realizar os ajustes necessários; Elaboração de cronograma 

de planejamento do processo de desenvolvimento dos vídeos; 

Proposição de cenários, atores, imagens e demais matérias necessárias 

para as gravações - FINALIZADO 

 Apresentação da Proposta de Caderno de Práticas em autocuidado em 

DM1 -  aprovado e solicitada a impressão - FINALIZADO 

ABRIL/2019 

 Ajustes no Vídeo 1; Planejamento e roteirização das falas dos 

conteudistas para compor os episódios dos vídeos Glica Melito; 

Planejamento para as gravações dos episódios 2, 3, 4 e 5 (incluindo a 

Glica); Preparação do termo de uso de imagem para o Projeto Glica 

Melito - FINALIZADO 

 Elaboração do prefácio do Caderno de Práticas de Autocuidado em DM1; 

Encaminhamento junto à Biblioteca Nacional sobre a elaboração da Ficha 

Catalográfica para o Caderno e e-book dos cursos, para atribuição de 

créditos de direitos autorais; Revisões – FINALIZADO 

MAIO A JUNHO/2019 

 Lançamento e publicação dos episódios dos vídeos Glica Melito 1, 2, 3, 4 

- FINALIZADO 
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 Elaboração e produção do Caderno de Práticas de Autocuidado em DM1 

– FINALIZADO 

 Pesquisa: 

MARÇO/2019 

 Monitoramento Plataforma CEP; Reuniões presenciais e online: Análise 

documental dos protocolos estaduais; Elaboração dos ofícios para 

convite aos Estados participantes da etapa piloto; Alterações e ajustes 

dos questionários online para a execução da etapa piloto; Início da etapa 

piloto com o Coordenador da Assistência Farmacêutica e com o Gestor 

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) do 

Estado do Pará e do Distrito Federal - FINALIZADO 

ABRIL/2019 

 Apresentação do Projeto na reunião da Câmara Técnica da Assistência 

Farmacêutica do Conass - FINALIZADO 

  Início das atividades de campo da Etapa 1 para os 27 representantes 

estaduais - FINALIZADO 

 Monitoramento e suporte do campo pela Plataforma Survey Monkey® e 

e-mail da pesquisa; Continuidade da análise documental; e Pesquisa com 

os atores da etapa 3 do projeto – EM ANDAMENTO 

MAIO A JUNHO/2019 

 Continuidade das atividades de campo da Etapa 1 para os 27 (vinte e sete) 

representantes estaduais– FINALIZADO  

 Monitoramento e suporte do campo pela Plataforma Survey Monkey® e 

e-mail da pesquisa, Continuidade da análise documental e Pesquisa com 

os atores da etapa 3 do projeto – FINALIZADO 

 Envio de oficio para Secretarias Municipais de Saúde e aplicação de piloto 

nos municípios de Belém 

 Envio de oficio às Secretarias Municipais de Saúde e início da pesquisa 

nos municípios 
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 Participação em eventos: 

- “Perspectivas de Produção e Inovação de produtos para o SUS pelos 

Laboratórios Oficiais”, no Painel I – Necessidades do SUS e o papel dos 

Laboratórios Farmacêuticos Oficiais. Secretaria Executiva do Conasems e 

Diretoria Executiva da Entidade apresentaram os posicionamentos e os 

resultados do levantamento Rename, que subsidiaram o panorama de 

necessidades municipais para produção de medicamentos para o SUS, 

cumprindo um dos objetivos do projeto diagnósticos na AF do Conasems 

- Seminário Compras Públicas de Medicamentos, na palestra: “Ganhos e 

Desafios do Gestor Municipal nas Aquisições de Medicamentos”, onde a 

Diretoria Executiva Nacional do Conasems esteve presente, com a 

apresentação ao setor regulado e à própria Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED) da ANVISA dos resultados do 

levantamento Rename e os itens com potencial risco de 

desabastecimento e dificuldades de compra, cumprindo um dos produtos 

e demandas do levantamento do Conasems. 

 Plano de Comunicação Social do Projeto: 

MARÇO/2019 

 Revisão das Páginas do hotsite; elaboração dos releases necessários para 

o lançamento dos produtos do Projeto Glica Melito; e discussão da linha 

condutora da web série na produção dos vídeos – FINALIZADO 

ABRIL/2019 

 Apresentação do Plano na reunião da Câmara Técnica da Assistência 

Farmacêutica do Conass – FINALIZADO 

 Elaboração de resumos para preparação de releases do Projeto; 

Planejamento e organização do evento de lançamento dos vídeos (Avant 

Première) – FINALIZADO 

 Elaboração, apresentação, discussão, ajuste e validação da proposta do 

Hotsite – FINALIZADO 
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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, seguiram-se 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 de Ciência & Tecnologia da Comissão 

Intergestores Tripartite (GT de CeT da CIT). 

As pautas trabalhadas no GT de C&T da CIT no período foram: Desabastecimento 

de medicamentos; Incorporação de novas tecnologias (principalmente medicamentos); 

Pactuação financeira das incorporações pendentes após recomendação da Conitec; e as 

Novas incorporações. 

Na Conitec, manteve-se a participação mensal do Conasems (3 membros – 

titular, 1º e 2º suplentes) nas reuniões ordinárias, analisando as pautas e deliberando 

sobre cada tecnologia avaliada. 

Por fim, em continuidade com a consultoria especializada contratada para 

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

tem-se no período os seguintes produtos (Terceira Contratação: Termo de Referência - 

TR/PJ n° 060/2018): 

i. Documento técnico contendo proposta de Plano de Trabalho para o período 

2019 -2022 para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao Acordo de 

Cooperação assinado entre Conasems e a Universidade de São Paulo, por 

meio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto (março/2019: 

Produto 5); 

ii. Documento técnico contendo caracterização da participação dos municípios 

brasileiros no 1º Levantamento Nacional sobre a Relação Municipal de 

Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, e a 

situação dos processos de compra na Atenção Básica (abril/2019: Produto 6); 

iii. Documento técnico contendo proposta de indicadores para a análise dos 

dados nacionais, regionais e municipais do 1º Levantamento Nacional sobre a 

Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência 
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Farmacêutica e a situação dos processos de compra na Atenção Básica 

(maio/2019: Produto 7); 

iv. Documento técnico contendo proposta de atividades do Grupo Técnico de 

Trabalho da Assistência Farmacêutica da rede CONASEMS - COSEMS para o 

Congresso do Conasems 2019 (junho/2019: Produto 8). 

3 Economia da Saúde 

Durante o quadrimestre em pauta, foram desenvolvidas e acompanhadas as 

seguintes atividades pelo núcleo de Economia da Saúde do Conasems, além do 

prosseguimento aos preparativos para o XXXV Congresso Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde, com a realização de contatos com convidados e palestrantes que 

participarão do evento, o qual traz em sua programação Mesa sobre o “Financiamento 

e Sustentabilidade de Sistemas Públicos de Saúde”, Seminário sobre “Instrumentos para 

o Fortalecimento da Economia da Saúde”, e Oficina sobre “Orçamento Público e 

Transferências Fundo a Fundo”. 

 GESTÃO DE CUSTOS E CURSO ECOSAUDE – UFMG / BANCO MUNDIAL 

Dando continuidade às tratativas com o Banco Mundial e a Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG) com a finalidade de construir uma parceria para a implantação 

de gestão de custos em saúde nos municípios, ocorreu reunião com a UFMG e Banco 

Mundial em abril de 2019. A proposta de projeto foi elaborada pela UFMG e 

apresentada ao Branco Mundial para análise e, em seguida, será apresentada ao 

Ministério da Saúde. 

 CONARES TEMÁTICO – NECESSIDADES DE SAÚDE7 

Entre os dias 26 e 27 de março de 2019, no âmbito da reunião do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais do Conasems (Conares), foi realizada a Oficina 

                                                 
7 https://www.conasems.org.br/gestores-de-todas-as-regioes-do-pais-discutem-necessidades-de-saude-da-
populacao/ 

https://www.conasems.org.br/gestores-de-todas-as-regioes-do-pais-discutem-necessidades-de-saude-da-populacao/
https://www.conasems.org.br/gestores-de-todas-as-regioes-do-pais-discutem-necessidades-de-saude-da-populacao/
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"Necessidades de Saúde" pela equipe do Prof. Aquilas Mendes da Universidade de São 

Paulo (USP).  

O objeto da Oficina foi promover o alinhamento do conceito de necessidade de 

saúde entre os representantes dos gestores municipais, para que, posteriormente, esse 

produto embase o posicionamento do Conasems. Tal produto será imprescindível nas 

discussões no projeto PROADI-SUS o qual pretende construir uma proposta de 

metodologia para o critério de rateio dos recursos de financiamento do SUS. 

Depois de analisar o material discursivo da Oficina e, considerando os resultados 

presenciais, a equipe agregou todas as contribuições sobre necessidades de saúde em 

14 (quatorze) dimensões. Foi enviado aos participantes um questionário eletrônico8, a 

fim de validar o que foi discutido. Nas próximas semanas os resultados serão entregues.   

   
Conares Temático - “Necessidades de Saúde” – 26 e 27/03/2019 

 PROJETO CRITÉRIO DE RATEIO - NECESSIDADE DE SAÚDE 

Em continuidade ao Projeto Metodologia de Critério de Rateio dos Recursos 

Federais destinados aos demais Entes da Federação, uma parceria entre o Ministério da 

Saúde (MS), o Conasems e o HAOC, por meio do PROADI-SUS, foram realizadas, entre 

os meses de março e abril de 2019, reuniões de preparação das próximas atividades do 

projeto, como as demais oficinas sobre necessidades de saúde da população e visita 

internacional. 

No mês de maio, o referido projeto, executado pelo Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz, foi suspenso de forma unilateral por parte do Ministério da Saúde, que informou 

que, no mês de julho de 2019, apresentará proposta de metodologia para o critério de 

rateio para os recursos federais no SUS. 

                                                 
8 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7DZ6c04psIGw_Z0ZgNJCufaMsbATdd08D0FFCHMFu59CkZg/alreadyr
esponded?vc=0&c=0&w=1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7DZ6c04psIGw_Z0ZgNJCufaMsbATdd08D0FFCHMFu59CkZg/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7DZ6c04psIGw_Z0ZgNJCufaMsbATdd08D0FFCHMFu59CkZg/alreadyresponded?vc=0&c=0&w=1
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Nesse sentido, foi programada para ocorrer durante o XXXV Congresso Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde, sessão específica para discussões sobre critérios de 

rateio, entre os representantes do Ministério da Saúde e os Secretários Municipais de 

Saúde, além de representantes da Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização 

Pan-Americana de Saúde (OPAS), Banco Mundial, Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) e Universidade de Brasília (UnB). 

Na tarde do dia 26 de junho, foi realizada reunião para alinhamentos prévios à 

sessão específica prevista para o XXXV Congresso do Conasems, relativos ao Projeto 

PROADI-SUS – Rateio de Recursos no SUS, entre o Conasems (Presidente, Coordenador 

da Assessoria Técnica e Assessores Técnicos da Economia da Saúde) e representantes 

do Ministério da Saúde e do HAOC. A partir do TRE nº 048/2019, foi disponibilizada sala 

com equipamentos multimídia e acesso à internet, além de material de apoio e água e 

café durante toda a reunião. As despesas relativas à emissão de passagens aéreas e ao 

pagamento de hospedagem para os quatro representantes do HAOC foram custeadas 

pelo próprio Hospital. 

 DESVINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ANÁLISE DE CENÁRIOS 

Atualmente, tramitam propostas de reformas da previdência, política e 

tributária, objetivando possibilitar futuras execuções orçamentárias que registrem 

superávit primário. Em meio a esse contexto, surge a ideia de “desvinculação dos 

orçamentos públicos” como um dos possíveis caminhos na busca da melhoria na 

eficiência e na qualidade do gasto do Estado brasileiro. 

A fim de melhor entender o tema, o Conasems realizou um estudo de cenário9 

que aponta que o Estado brasileiro, procurando garantir a sustentabilidade fiscal, pode 

se enfraquecer como agente promotor e garantidor do desenvolvimento nacional e 

redutor das desigualdades sociais e regionais. Outro ponto destacado no texto trata da 

questão das concessões de renúncia fiscal feitas nos últimos anos, em todas as esferas 

de governo. A desvinculação de receitas destinadas à execução das políticas essenciais 

                                                 
9 https://www.conasems.org.br/conasems-publica-analise-tecnica-da-possibilidade-de-desvinculacao-orcamentaria-
e-aponta-colapso-nas-contas-publicas-municipais/ 

https://www.conasems.org.br/conasems-publica-analise-tecnica-da-possibilidade-de-desvinculacao-orcamentaria-e-aponta-colapso-nas-contas-publicas-municipais/
https://www.conasems.org.br/conasems-publica-analise-tecnica-da-possibilidade-de-desvinculacao-orcamentaria-e-aponta-colapso-nas-contas-publicas-municipais/
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para o desenvolvimento social apresenta-se como risco de fragilizar o financiamento 

desses segmentos.  

Ainda nesse contexto, a Assessoria Técnica do Conasems atuou na preparação 

da participação do Presidente do Conselho na reunião deliberativa na Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF), da Câmara dos Deputados, realizada em 12 de junho 

de 2019, na qual apresentou aos parlamentares algumas das principais bandeiras da 

Entidade. Pautas como financiamento, o questionamento sobre o excesso de subsídios 

federais, e as conquistas do SUS ao longo dos anos permearam toda a discussão.10  

O já referido documento elaborado pelo Conasems foi apresentado durante essa 

Audiência Pública na CSSF11, ocasião em que o Banco Mundial apresentou o relatório 

“Propostas de Reformas do Sistema Único de Saúde Brasileiro”.  

Registre-se ainda em relação ao assunto financiamento, que, a fim de promover 

a execução dos recursos recebidos por meio de repasses federais pelos municípios, 

foram realizadas reuniões com o Banco do Brasil para tratativas da elaboração de 

estratégias que possibilite a adequada utilização dos recursos dos SUS. 

 REVISTA DIVULGAÇÃO EM SAÚDE PARA DEBATE 

Registre-se o apoio prestado na elaboração do artigo “SUS: Conquistas e 

Desafios”, do Presidente do Conasems, destinado à publicação pelo Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (Cebes) em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass). 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

Da mesma forma, cabe mencionar a preparação do documento “Desvinculação 

orçamentária e o financiamento da Saúde”, para a apresentação pelo representante do 

Conasems na reunião plenária do Conselho Nacional de Saúde.12 

  

                                                 
10 https://www.conasems.org.br/camara-dos-deputados-debate-papel-do-ente-municipal-no-sus/ 
11https://www.conasems.org.br/wpcontent/uploads/2019/06/Conasems_2019_06_CSSF_MauroJunqueira.pdf 
12 https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Desvincula%C3%A7%C3%A3o-
Or%C3%A7ament%C3%A1ria-An%C3%A1lise-Conasems-1.pdf 

https://www.conasems.org.br/camara-dos-deputados-debate-papel-do-ente-municipal-no-sus/
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/06/CONASEMS_2019_06_CSSF_MauroJunqueira.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Desvincula%C3%A7%C3%A3o-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-An%C3%A1lise-Conasems-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2019/04/Desvincula%C3%A7%C3%A3o-Or%C3%A7ament%C3%A1ria-An%C3%A1lise-Conasems-1.pdf
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 Outras participações relevantes 

Por derradeiro, importa também apontar a participação da Assessoria Técnica 

do Conasems da área da Economia da Saúde na Câmara Técnica do Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), bem como nas reuniões da 

Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento (COFIN), do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) e da Comissão Intergestores Tripartite. 

4 Educação em Saúde e Gestão do Trabalho 

Em março de 2019, deve ser registrada a participação, em São Paulo/SP, da 

Assessora Técnica responsável pelo tema Educação em Saúde no Conasems, Márcia 

Pinheiro, em reunião com o Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa, que contou 

com a Diretoria Executiva da Entidade e apoiadores do Cosems/SP, para alinhamento e 

atualização de movimentos relativos ao Projeto. 

No mesmo período, a Comissão Organizadora da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS 

promoveu encontro para definição de critérios de avaliação dos trabalhos.  

O 33º Congresso do Cosems/SP, realizado em Águas de Lindóia/SP, entre os dias 

27 a 29 de março, contou com representante da Assessoria Técnica, atuando como 

avaliadora da Mostra de Experiências realizada durante o evento. 

A Assessora Técnica também participou da reunião do Grupo de 

Acompanhamento do Projeto de Formação e Desenvolvimento de Gestores e 

Preceptores de Programas de Residências, do PROADI/Hospital Sírio Libanês (HSL), em 

São Paulo/SP. 

No mês de abril, a Assessora Técnica do Conasems acompanhou a reunião 

ordinária da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações do Trabalho 

(CIRHRT), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e participou, como convidada, da 

Mostra de Experiências realizada durante o Congresso do Cosems/PE, e, como 

avaliadora, da I Mostra Acre aqui tem SUS. 

Em maio, registre-se a participação na reunião da CIRHRT/Conselho Nacional de 

Saúde. Na pauta “O papel do CNS na ordenação da formação em saúde e no processo 
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de avaliação de instituições de ensino superior e de cursos superiores de graduação no 

sistema federal de ensino”. 

Foram realizadas duas reuniões preparatórias da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS 

com a Comissão Organizadora e, ainda nos preparativos da 16ª Mostra, no mês de maio 

foi realizada reunião com a Comissão Organizadora do “Prêmio APS Forte para o SUS: 

Acesso Universal”, da Organização Pan-Americana da Saúde em parceria com o 

Ministério da Saúde, que tem como objetivo identificar, dar visibilidade, reconhecer e 

promover iniciativas municipais, estaduais ou regionais que tenham como foco a 

melhoria da Atenção Primária à Saúde (APS), principalmente o acesso. Em junho, a 

Assessora Técnica participou de mais uma reunião de avaliação do Prêmio OPAS/APS. 

Em 15 de maio, ocorreu a abertura nacional do Projeto de Desenvolvimento da 

Gestão de Programas de Residência e da Preceptoria no SUS (DGPSUS), do Hospital Sírio 

Libanês, onde o Conasems participa do Grupo de Trabalho de Acompanhamento. 

Em 16 e 17 de maio, ocorreu a participação em Oficina de Trabalho para 

construção de metodologia de acompanhamento da Política Nacional de Educação 

Permanente, em Salvador/BA, organizada pelo Ministério da Saúde e o Instituto de 

Saúde Coletiva (ISC) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Também cabe mencionar a participação da Assessoria Técnica na comissão de 

coordenação da reunião de planejamento da Rede de Escolas Técnicas do SUS (RET-

SUS). 

Em 17 de junho, durante a realização da oficina de trabalho sobre Governança e 

Regionalização, foi apresentado o projeto “Fortalecimento dos processos de 

Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde”, que será 

implementado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, no âmbito do PROADI-SUS 

(HAOC/Conasems/MS). 

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: 
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 12 e 13 de março de 2019: Participação na Mostra Estadual do Cosems/RO e 

na Oficina de Diretrizes de Escrita de Textos e Resumos para os Autores Premiados na 

Mostra, na sede do Cosems situada na capital do Estado de Rondônia, Porto Velho. A 

pauta dos eventos compreendeu, além da Mostra, a discussão com os apoiadores e 

equipe do Cosems e o alinhamento de critérios para seleção das experiências premiadas 

para a Mostra Nacional. O evento teve a participação pelo Conasems da Sra. Marema 

Patrício, sendo que participaram como convidados gestores, apoiadores e técnicos dos 

municípios. A logística e a estrutura necessárias para a realização dos eventos foram 

disponibilizadas pelo Cosems/RO, tendo o Conasems emitido passagens aéreas e 

realizado o pagamento de diárias para a participação da Consultora Externa Marema 

Patrício (TRE nº 021/2019). 

 14 de março de 2019: Participação na Mostra Estadual do Cosems/MT e 

Oficina de Diretrizes de Escrita de Textos e Resumos para os Autores Premiados na 

Mostra, na sede do Cosems situada na cidade de Cuiabá, capital do Estado de Mato 

Grosso. A pauta dos eventos compreendeu, além da Mostra, a discussão com os 

apoiadores e equipe do Cosems e o alinhamento de critérios para seleção das 

experiências premiadas para a Mostra Nacional. Além da Sra. Marema Patrício e um 

colaborador externo do Conasems, Sr. Alcindo Ferla, participaram como convidados 

gestores, apoiadores e técnicos dos municípios. A logística e a estrutura necessárias para 

a realização dos eventos foram disponibilizadas pelo Cosems/MT, tendo o Conasems 

emitido passagens aéreas e realizado o pagamento de diárias para a participação de 

Marema Patrício e de Alcindo Ferla (TRE nº 022/2019).    

 18 e 19 de março de 2019: Participação na Mostra Estadual do Cosems/PE, na 

sede do Cosems situada na cidade de Recife/Pernambuco. A pauta do evento 

compreendeu, além da Mostra, a discussão com os apoiadores e equipe do Cosems e o 

alinhamento de critérios para seleção das experiências premiadas para a Mostra 

Nacional. O evento teve a participação pelo Conasems da Sra. Marema Patrício, sendo 

que participaram como convidados gestores, apoiadores e técnicos dos municípios. A 

logística e a estrutura necessárias para a realização do evento foram disponibilizadas 
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pelo Cosems/PE, tendo o Conasems emitido passagens aéreas e realizado o pagamento 

de diárias para a participação da Consultora Externa Marema Patrício (TRE nº 027/2019).  

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 âmbito da CIT, a agenda de trabalho nos meses de março a junho de 2019 

deu continuidade à elaboração e pactuação de documentos que orientem acerca das 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), sendo discutidas as demandas 

e minutas de Portarias, como: pendências relacionadas às equipes de AB, à Gerência de 

AB, ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ), e ao programa Saúde na Hora, instituído pelo Ministério da Saúde.  

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

suas discussões tanto no âmbito da CIT, quanto no âmbito do Conasems, prestando 

subsídios para a Diretoria Executiva da Entidade, tendo realizado a apresentação no 

Conares de março do Plano de Fortalecimento da Atenção Básica do Conasems e 

reuniões em Brasília e em Campinas, sob a responsabilidade dos Assessores Técnicos 

Elton Chaves, Kandice Falcão e Alessandro Chagas, conforme segue: 

 Reunião do GTAB em Belo Horizonte/MG, em 21 e 22 março de 2019, sendo 

responsáveis pela atividade do dia 21 os Assessores Técnicos do Conasems acima 

citados, e tendo no dia 22 a condução da atividade pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). A reunião do GTAB teve como objetivo a preparação da apresentação 

do Plano do Fortalecimento da Atenção Básica no Conares de 26 e 27 de março; as 

definições para o Plano de Ação do GTAB; a elaboração do cronograma de atividades do 

Grupo para 2019; e a participação do GTAB na 1ª Oficina 2019 do Comitê Gestor Atenção 

Primária à Saúde (APS) – Inovações para APS forte no SUS. Para a realização da atividade 

do dia 21, foi disponibilizada sala de reuniões com capacidade para os membros do 

GTAB e com equipamentos multimídia para a projeção e internet, assim como café e 

água durante todo o período e coffee break no encerramento. No dia 22, a 
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responsabilidade de organização foi da UFMG. Foram emitidas passagens aéreas e 

realizado o pagamento de diárias e ajuda de custo para todos os membros técnicos do 

GTAB (TRE nº 024/2019). 

 Encontro de Avaliação da Atenção Básica no SUS, no dia 29 de março de 2019, 

na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em Campinas/SP, com o objetivo de 

realizar a discussão sobre a avaliação e o desempenho da Atenção Básica e análise e 

apresentação sobre o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ), o Programa de Avaliação e Monitoramento dos Serviços de 

Atenção Básica do Estado de São Paulo (desenvolvimento e validação de uma 

metodologia de avaliação de serviços de atenção básica - questionário QualiAB), e a 

experiência da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis/SC. Foram convidados 

para a atividades 03 (três) membros do GTAB. A estrutura do evento foi disponibilizada 

pela Unicamp e o Conasems emitiu passagens aéreas e efetuou o pagamento de diárias 

e ajuda de custo para os convidados (TRE nº 023/2019). 

 Reunião do GTAB, Encontro com a Associação Brasileira da Indústria de 

Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos (ABIMO) e com a Empresa Brasileira 

de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII) e Visita ao Centro Infantil Boldrini, nos dias 

09 e 10 de abril de 2019, na Unicamp, no Instituto Eldorado e no Centro Boldrini, 

respectivamente, todos em Campinas/SP. As atividades tiveram como objetivo a 

realização de discussões sobre o Plano de Ação do GTAB, e a visita ao instituto de 

Pesquisa Eldorado para apresentar aos gestores do Conasems o modelo EMBRAPII de 

apoio à inovação em demandas tecnológicas do setor da Saúde e discutir como as 

Secretarias Municipais de Saúde podem contratar produtos inovadores. O Conasems 

emitiu passagens aéreas e efetuou o pagamento de diárias e ajuda de custo para os 07 

(sete) membros do GTAB (TRE nº 028/2019). 

 Reunião do GTAB, nos dias 08, 09 e 10 de maio de 2019, na Unicamp, na 

cidade de Campinas/SP, com o objetivo de reunir-se com a empresa farmacêutica 

ROCHE Brasil e com o IPADS e de formular e elaborar nota técnica e termos de referência 

referentes ao Plano de Ação do GTAB. Participaram da reunião 03 (três) representantes 

do GTAB, representantes do IPADS e da ROCHE. A estrutura para a reunião foi 
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disponibilizada pela Unicamp e o Conasems emitiu passagens aéreas e efetuou o 

pagamento de diárias e de ajuda de custo para os 03 (três) representantes do GTAB (TRE 

nº 033/2019).  

 Reunião do GTAB, nos dias 23 e 24 de maio de 2019, no Centro Universitário 

Fundação Assis Gurgacz (FAG), em Cascavel/PR, a qual teve como objetivo realizar 

discussão de Agendas da Comissão Intergestores Tripartite relacionadas à Atenção 

Básica, assim como a apresentação das propostas de documentos técnicos e termos de 

referência do Plano de Ação do GTAB e encaminhamentos relacionados ao Plano de 

Fortalecimento da Atenção Básica. Participaram da reunião os membros do GTAB. A 

estrutura para a atividade foi disponibilizada pela equipe do Cosems/PR, tendo o 

Conasems emitido passagens aéreas e efetuado o pagamento de diárias e de ajuda de 

custo para os 03 (três) Assessores Técnicos responsáveis pela atividade e para 04 

(quatro) membros do GTAB (TRE nº 034/2019). 

 Reunião do GTAB, em Brasília/DF, das 09:00h às 18:00h do dia 07 de junho de 

2019, sendo que no período da tarde houve a participação de representantes do 

Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS), com o objetivo de 

propiciar a apresentação das propostas do Conasems (Plano de Fortalecimento da AB) 

e a apresentação das propostas do DAB/MS, para o desenvolvimento de agenda 

conjunta. Com base no TRE nº 040/2019, foram disponibilizados: i) sala com recursos 

multimídia e acesso à internet; ii) material de apoio; iii) água, café, coffee break e almoço 

para os participantes; e iv) passagens aéreas, diárias e ajuda de custo para os 06 (seis) 

membros do GTAB. 

 Reunião técnica tripartite do GTAB, na tarde do dia 19 de junho de 2019, em 

Brasília/DF, com representante da Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Mistério 

da Saúde (SAPS/MS), Conass e Secretaria Técnica da Tripartite. A partir do TRE nº 

046/2019, foi disponibilizada sala com equipamentos multimídia para a projeção e 

internet, assim como café e água durante todo o período. O Conasems também emitiu 

passagens aéreas e realizou o pagamento de hospedagem e de ajuda de custo para 

quatro membros do GTAB. 
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O grupo 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, 

articulando iniciativas pedagógicas que instrumentalizem e aprimorem a gestão quanto 

ao conjunto de proposições e inovações trazidas pela PNAB. 

Dentre as iniciativas que seguem em andamento, cabe indicar a integração da 

Vigilância em Saúde e Atenção Básica por meio do Projeto Aedes na Mira; e o Projeto 

“Atenção Básica: Capacitação, Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e 

Integração das Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde ”, desenvolvido pelo HAOC, no 

âmbito do PROADI-SUS, de cujo Grupo Executivo o Conasems participa. Nesse período, 

foi empreendida ação conjunta de elaboração e publicação do caderno técnico do curso 

1: Gestão do cuidado farmacêutico na AB, para ser lançado no mês de julho/2019, no 

XXXV Congresso do Conasems. 

6 Informação em Saúde 

A seguir, registrem-se as principais frentes de trabalho da Assessoria Técnica do 

Conasems dedicada ao tema Informação em Saúde no período em foco: 

 PROGRAMA DE GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO DO SUS 

A Assessoria Técnica articulou as ações necessárias para a organização da Oficina 

“Gestão da Informação” que ocorrerá em 04/07/2019, durante o XXXV Congresso do 

Conasems, contemplando orientações aos convidados, representantes dos Cosems e de 

gestores municipais nos diferentes Grupos de Trabalho que atuam no aprimoramento e 

na melhoria dos dados no SUS.  

No período em tela, cabe registrar a alteração na representação dos Cosems/PA, 

com a saída de Ed Wilson Dias e Silva, e do Cosems/SC com a saída de Diogo Demarchi 

Silva, que passou a integrar a Assessoria Técnica do Conasems, no tema Informação em 

Saúde. 

Foram igualmente atualizadas no período as seguintes representações dos 

Cosems no Programa de Governança da Informação: i) Acre – saída de Nara Cilene da 

Silva Oliveira e entrada de Ludmila Soares Maia; ii) Paraíba – saída de Anderson Sales 
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Dias; iii) Ceará – saída de Ana Virgínia de Castro da Justa e entrada de Elton Cleberton 

Ferreira; iv) Maranhão – saída de Carlos Evandro dos Reis Costa e entrada de Lieude 

Mouzinho de Melo e Antônio Cláudio Brito Costa; v) Pará – entrada de Valderez Pena 

Torres; vi) Paraná – saída de Rodrigo André Cuevas Gaete; e vii) Santa Catarina – entrada 

de Edson Luiz Medeiros e Priscila de Meira da Silva. Os novos representantes foram 

orientados no cadastro da plataforma web da rede Conasems e convidados para o 

Fórum Nacional de Governança da Informação.  

No escopo do referido Programa, registre-se a atuação do Assessor Técnico do 

Conasems, em conjunto com representantes de Cosems, sendo: no dia 27/03/2019, em 

Águas de Lindóia/SP, como palestrante durante o Congresso do Cosems/SP; no Curso 

Integração dos Sistemas de Informação: Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde 

(CMD) e e-SUS AB, abordando o tema “Problematizando o Sistema de Informação em 

Saúde do SUS (SIS/SUS) ”; em 10/04/2019, em Gravatá/PE, durante o Congresso do 

Cosems do referido estado, como palestrante na Oficina “Democratização das 

Informações em Saúde – Instrumento de Avanços do SUS nos Municípios”, expondo a 

necessidade da qualidade dos dados e o Programa de Governança da Informação 

Conasems-Cosems. 

A Assessoria Técnica apresentou à Diretoria Executiva do Conasems uma síntese 

das atividades desenvolvidas até junho/2019, além de prospecção das ações para o 

contínuo desenvolvimento do Programa e implantação da Gestão da Informação nos 

moldes propostos no Manual do Gestor Municipal do SUS, edição 2019. 

 PROTEÇÃO DE DADOS DA SAÚDE 

A Assessoria Técnica participou do Seminário que tratou do impacto da alteração 

da Lei de proteção de dados da Saúde, promovido pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP) em São Paulo/SP, no qual foram abordadas as perspectivas 

diante da edição da Medida Provisória nº 869, que alterou a Lei nº 13.709, de 14 de 

agosto de 2018, para dispor sobre a proteção de dados pessoais e para criar a 

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A legislação sobre a proteção de dados da 

Saúde tem impacto direto nos sistemas de informações do SUS e oportunamente será 

tratada no escopo do Programa de Governança da Informação Conasems-Cosems.  



 

 

33 

 FÓRUM NACIONAL GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO 

O referido Fórum seguiu em operação, com interação dos representantes 

Conasems e Cosems e esclarecimentos sobre adoção de boas práticas, em especial 

quanto ao correto envio de dados ao Ministério da Saúde, com o cumprimento de 

obrigações pactuadas na CIT e orientações às implementações em sistemas de 

informação, com destaque para a reclassificação do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), e a alimentação do Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e da Base Nacional de Assistência Farmacêutica 

(BNAFAR). 

As principais postagens no Fórum trataram de informes sobre rotinas do CNES 

com prazo de implantação e as que impactam na transferência de recursos, como tipo 

de estabelecimento e ausência do profissional médico na equipe de Saúde da Família; 

divulgação das webconferências do Grupo de Interesse Especial (SIG) da Rede 

Colaborativa Comunitária (RCC) em Saúde, identificado como “SIG Rede de Governança 

da Informação Conasems/Cosems” (SIG-RGI) sobre os temas “Modelo de Informação”, 

“Dados estruturantes dos modelos de dados no SUS” e “Padrões de Terminologias: 

SNOMED-CT”. Por oportuno, foram divulgadas no Fórum as atualizações nas 

representações de Cosems.  

 COMITÊ GESTOR DA ESTRATÉGIA DE e-SAÚDE 

Realizaram-se reuniões do Comitê Gestor da Estratégia de e-Saúde, em 

29/03/2019 e em 26/04/2019, além da reunião extraordinária ocorrida em 12/04/2019, 

com debates em continuidade à elaboração do Plano de Ação, Monitoramento e 

Avaliação (PAMA), em elaboração via Projeto PROADI-SUS.  

Foi acolhida a proposta da direção do Departamento de Informática do SUS do 

Ministério da Saúde (Datasus/MS), sobre o Comitê se unir à equipe de Governo Digital 

na elaboração do Plano de Transformação Digital, já em curso. Foram iniciadas as 

discussões sobre proposta apresentada pelos representantes do MS de revisão das 

competências do Comitê Gestor e-Saúde frente à implantação da Saúde Digital no País, 

sem encaminhamentos no período.  

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference
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Em 28/06/2019, foi realizada nova reunião, tratando de propostas de adequação 

do funcionamento do Comitê frente às ações de implantação da Saúde Digital no País, 

com consequente revisão da Resolução nº 06 de 2016, por meio da qual o Comitê foi 

instituído pela CIT. Foi pautada a implantação da Saúde Digital no País com apresentação 

do Plano de Ação, Monitoramento & Avaliação (PAM&A) visando potencializar a 

interface com os demais projetos e ações em desenvolvimento por Assessores Técnicos 

do Conasems. 

 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 

Conasems tomou parte das reuniões dos dias 07 de março, 18 de abril, 17 de maio e 19 

de junho. Na pauta das duas primeiras reuniões, debates sobre: i) Cronograma do 

processo de trabalho a ser desenvolvido no Sistema de Informações do Programa 

Nacional de Imunizações (SIPNI); ii) 1a Reunião do Grupo Tripartite para Reformulação 

do Sistema de Informação do PNI; iii) Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN - PROADI); iv) Cronograma do processo de trabalho a ser desenvolvido no 

Sistema Hórus; v) Cronograma para adequação do webservice da Base Nacional de 

Assistência Farmacêutica (BNAFAR); vi) Aplicativos Tabnet e Tabwin dados AB – Informe 

em relação aos dados da odontologia não disseminados no Conjunto Mínimo de Dados 

da Atenção Básica (CMD/AB) e necessidade de Nota Técnica Explicativa; vii) 

SIOPS/Situação de desenvolvimento do sistema e perspectivas; viii) Cronograma do 

processo de trabalho do CMD; ix) Sistema Nacional de Controle de Medicamentos 

(SNCM); x) Inclusão do CPF no cadastro dos Sistemas de Informação, em decorrência do 

Decreto no 9.723/2019;  xi) Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) - Grupo 

Consultivo Permanente do SISCAN: composição e andamento das atividades; xii) 

Processo de homologação da ferramenta para acompanhamento dos prazos previstos 

pela Lei 12.372/201213; xiii) Situação do desenvolvimento dos módulos referentes ao 

monitoramento do Câncer de Colo de Útero e Câncer de Mama; xiv) DigiSUS Gestor - 

                                                 
13 Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012 - Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna 
comprovada e estabelece prazo para seu início 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033382/lei-n-12-732-de-22-de-novembro-de-2012
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Módulo Planejamento; xv) Sistema de Apoio à Elaboração do Relatório de Gestão 

(Sargsus) - Estabilização e manutenção do sistema até o fim de 2019; xvi) Apresentação 

do cronograma com as evoluções previstas no e-SUS AB para o biênio 2019/2020; e xvii) 

Disponibilização de informações para a gestão/atualização da Sala de Apoio à Gestão 

Estratégica (SAGE/SUS). 

Na reunião de 17/05/2019, foram debatidos os seguintes temas: i) Alteração do 

componente de segurança do WebService do Cartão Nacional de Saúde - certificado A1; 

ii) Apresentação da nota técnica e cronograma do WebService do HORUS; e iii) 

Apresentação do Portal de Interoperabilidade. 

Quanto à reunião de 19/06/2019, registre-se o debate sobre os seguintes temas: 

i) Alimentação das informações do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos 

(SNCM) a partir da Base Nacional de Dados da Assistência Farmacêutica (BNAFAR); ii) 

Desenvolvimento do Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica (e-SUS 

AF); iii) Status e perspectivas do aplicativo "Meu DigiSUS"; iv) Situação do 

desenvolvimento e processo de acompanhamento e homologação da nova versão do 

Sistema Nacional de Regulação (SISREG) e do serviço de webservice das bases de dados 

de regulação; v) Integração e-SUS AB e Sistema de Informações do Programa Nacional 

de Imunizações (SI-PNI): publicação da Portaria e Nota Técnica; vi) Panorama dos 

módulos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com a situação 

do desenvolvimento do “Novo SINAN”; vii) Perspectivas das novas versões do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos 

(SINASC); viii) Integração das informações relacionadas à área de logística para insumos 

estratégicos; ix) Descontinuidade do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIASUS) para municípios que não possuem serviços de média e alta complexidade; e x) 

Informe sobre o desenvolvimento do Repositório de Terminologias em Saúde (RTS), 

instituído pela Resolução CIT nº 39, de 22 de março de 2018 - Coordenação-Geral de 

Gestão de Sistemas de Informações em Saúde, do Departamento de Regulação, 

Avaliação e Controle, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da 

Saúde (CGSI/DRAC/SAES/MS). 
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 SIG REDE DE GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO CONASEMS 

Conforme previsto no Acordo celebrado entre o Conasems e a Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP), foi instituído Grupo de Interesse Especial (SIG) da Rede Colaborativa 

Comunitária (RCC) em Saúde, identificado como “SIG Rede de Governança da 

Informação Conasems/Cosems”. 

 A primeira webconferência foi realizada em 01/04/2019, abordando dois temas 

considerados básicos para as ações da gestão municipal do SUS, relacionadas à 

Governança da Informação. O evento tratou especialmente da Política Nacional de 

Informação e Informática de Saúde (PNIIS) e do documento de Estratégia de eSaúde 

para o Brasil. 

Prosseguindo, foram realizadas webconferências em 6 de maio, na qual a Dra. 

Beatriz de Faria Leão abordou o tema “Modelo de Informação”, e em 3 de junho, com o 

tema “Dados estruturantes dos modelos de dados no SUS”, debatido com a Assessoria 

Técnica do Conasems.  

Foram planejadas as atividades dos próximos meses, com emissão de convite 

para a Dra. Heimar de Fátima Marins palestrar sobre o tema: “Prontuário Eletrônico do 

Cidadão e Registro Eletrônico de Saúde” (Ofício nº 697/2019).14 

 FÓRUM DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO / COSEMS 

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

plataforma web disponibilizada pelo Conasems, destinado a disseminar orientações aos 

representantes de Cosems.   

Foi realizada webconferência para testes da ferramenta e identificação de 

estratégias de implantação em cada Cosems, além da exposição sobre os termos gerais 

de um acordo de uso da Plataforma de Gestão da Rede Conasems-Cosems. Foram 

implantados administradores da ferramenta nos Cosems AP, PB, PR, PE, RS, RR e TO. 

Ademais, foi atualizado o administrador do Fórum no Acre, que teve alterada sua 

representação no Programa de Governança da Informação: Cosems, e continuado o 

                                                 
14 Agenda do SIG-RGI está disponível em: https://www.conasems.org.br/rnp-e-conasems-criam-grupo-especial-para-
debater-governanca-da-informacao/ 

https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference
https://conferenciaweb.rnp.br/spaces/sig-gi-conasems-cosems/webconference
https://www.conasems.org.br/rnp-e-conasems-criam-grupo-especial-para-debater-governanca-da-informacao/
https://www.conasems.org.br/rnp-e-conasems-criam-grupo-especial-para-debater-governanca-da-informacao/
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processo de implantação do Fórum de Gestão da Informação nos Cosems do AP, PB, PR, 

PE, RS, RR e TO. 

 OFICINA GESTÃO DA INFORMAÇÃO 

Foram desenvolvidas as ações necessárias ao financiamento, pelo Conasems, da 

participação dos convidados na Oficina Gestão da Informação, a ser realizada em 

julho/2019, durante o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. A 

atividade terá o objetivo de 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. 

Dando continuidade, foi disponibilizado o Termo de Referência da Oficina, para 

divulgação no site do Conasems, e elaborado texto base norteador da proposta de 

monitoramento da qualidade dos dados, a ser analisado durante a referida oficina. 

 GTT DE APRIMORAMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE SISTEMAS 

Tiveram continuidade os trabalhos desenvolvidos em grupos técnicos de 

trabalho específicos, com a participação de representantes de Secretarias Municipais de 

Saúde, para homologação e continuidade de desenvolvimento de sistemas, com 

aprimoramentos, em especial relacionados à Base Nacional de Assistência 

Farmacêutica. 

 REPRESENTAÇÃO NOS GRUPOS DE TRABALHO 

No período, foram incluídos representantes da Assessoria Técnica em vários 

grupos de trabalho relacionados à Informação em Saúde e ampliada a representação do 

Conasems no Comitê Consultivo do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES) - Ofício nº 269/2019. 

Ademais, foi atualizada a representação do Conasems em dois grupos de 

trabalho relacionados à Informação em Saúde: i) Hórus (Ofício nº 344/2019), com Éric 

Dantas Azevedo (Piauí) e Lilian Zollikofer (Rio de Janeiro); e ii) Homologação da BNAFAR 

Webservice (Ofício nº 614/2019), com Ailana Soares (Bahia), Aline Juliane Alves 
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Magalhães (Goiás), Fernanda Chelotti (Acre), Leticia de Castro Freitas (Minas Gerais), 

Magaly Botelho Lemes Lopes (Paraná), Nerilene da Silva Nery (Ceará) e Sheila Teixeira 

Zambom (Espírito Santo). 

 CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 

As atividades se concentraram no monitoramento da reclassificação da tipologia 

de estabelecimento, preconizada pela Portaria GM/MS nº 2022, de 07/08/2017; 

atualização da representação do Cosems/BA no Comitê Consultivo do CNES; orientação 

de ações visando ao cumprimento do estabelecido na Portaria nº 359, de 15/03/2019, 

sobre a obrigatoriedade da informação sobre turnos de atendimento e sobre a 

localização geográfica no CNES. 

 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO CÂNCER (SISCAN) 

Grupo de homologação do SISCAN em reunião de 22/03/2019, tratando dos 

relatórios que possibilitem ao gestor municipal do SUS o monitoramento do prazo de 

atendimento a pacientes oncológicos.  

 APOIO AOS GESTORES MUNICIPAIS 

Foram iniciados os estudos visando implementar na plataforma Moodle 

Conasems produtos de apoio aos profissionais e gestores municipais do SUS. 

 CONJUNTO MÍNIMO DE DADOS (CMD) 

O Comitê Consultivo Permanente do Conjunto Mínimo de Dados (CCP-CMD) se 

reuniu no dia 05 de abril: foram reportados relatos quanto às fases do projeto em que 

os representantes do Ministério da Saúde esclareceram que existem em andamento 

rotinas da fase 1, em específico os dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS), que possuem previsão de serem carregados na totalidade até o fim de julho de 

2019. Quanto aos dados da Atenção Básica, estão sendo carregados e finalmente 

passaram a ser disseminados em Tabwin e Tabnet, no fim de março. 

Quanto à fase 2 do projeto, será descontinuado o Sistema de Comunicação de 

Informação Ambulatorial e Hospitalar (CIHA): sendo assim será lançado o módulo de 
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captação de dados e webservice para registro dos dados por parte dos prestadores 

filantrópicos. A segunda fase deverá entrou em homologação tripartite no mês de maio 

de 2019, com previsão de entrega em julho do mesmo ano. 

No que se refere à fase 3 do projeto, que altera a lógica de processamento, 

descontinuando o Sistema de Internações Hospitalares (SIH) e o Sistema de Informações 

Ambulatoriais de Saúde (SIA), foi iniciada a discussão das regras de negócio, com 

previsão de implementação apenas em 2020. 

 SISTEMA HÓRUS (HORUSWEB) 

O Conasems se posicionou favoravelmente à desativação do Webservice Básico 

do sistema Hórus antigo, ao mesmo tempo que solicitou que a referida descontinuidade 

seja acompanhada de Nota Técnica acerca do cenário atual do Webservice 

disponibilizado pelo Ministério da Saúde, visando nortear o trabalho a ser realizado 

pelos municípios. Retorno encaminhado à Coordenação-Geral de Monitoramento das 

Políticas Nacionais de Assistência Farmacêutica e de Medicamentos pelo Ofício nº 

314/2019. 

 PESQUISA TIC SAÚDE  

Merece registro a participação no grupo de especialistas da pesquisa TIC Saúde, 

na análise dos resultados obtidos na edição 2018, com publicação prevista para outubro 

de 2019.  

A Pesquisa TIC Saúde, realizada pelo Núcleo de Informação e Coordenação do 

Ponto BR – NIC.BR, analisa a adoção das tecnologias de informação e comunicação nos 

estabelecimentos de saúde. A pesquisa inclui o dimensionamento da incorporação das 

tecnologias de informação e comunicação nas Unidades Básicas da Saúde. 

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 no 

período em questão. 
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Nos dias 12 e 13 de março de 2019, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do 

Comitê Gestor do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e do 

Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência 

(PRONAS/PCD), de 2018. 

Foi acordado que o Ministério da Saúde apresentará proposta de Portaria que 

trará mudanças nos critérios dos novos projetos que serão apresentados, e que na 

próxima reunião apresentará o resultado do trabalho do grupo que avalia os projetos 

apresentados. 

No dia 12 de março de 2019 foi promovida discussão da Resolução nº 41/2018, 

que trata da Elaboração do Plano de Mortalidade Materna e na Infância, tendo sido 

encaminhado pelo grupo de trabalho a prorrogação do prazo de construção do plano 

para o enfrentamento da mortalidade materna e da infância, o que foi posteriormente 

pactuado, conforme Resolução nº 43, da CIT. 

No dia 14 de março foi realizada reunião para discussão acerca das interfaces 

entre os projetos sobre regionalização do Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) e do Conasems, na qual estiveram presentes, além das 

referidas instituições, representantes do Ministério da Saúde e do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID). Na oportunidade, após apresentação dos projetos, foi 

construída proposta visando evitar sobreposição de atividades no processo de 

regionalização. 

No dia 19 de março, A Assessoria Técnica do Conasems dedicada ao tema 

participou do Painel de Referência do Tribunal de Contas da União (TCU), grupo de 

trabalho formado por pessoas reconhecidas e experientes, com o intuito de avaliar a 

implementação da Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sobretudo 

quanto ao acesso aos serviços de diagnóstico da doença. O Conasems participou com o 

propósito de discutir a matriz de planejamento da auditoria e contribuir com os achados 

nas auditorias, para que o acórdão que será publicado seja o mais próximo da realidade 

local.  

Nos dias 26 e 27 de março de 2018 registre-se encontro do projeto "Gestão de 

Políticas de Saúde Informadas por Evidências", no âmbito do PROADI-SUS. O referido 
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projeto será implementado em 12 (doze) regiões, a saber: Aracaju, Brasília, Campinas, 

Maceió, Niterói, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Salvador, São Luís e 

Uberlândia, e envolverá 40 (quarenta) participantes por região, num total de 480 

(quatrocentos e oitenta). O objetivo é contribuir para qualificar a gestão de políticas de 

saúde por meio do uso de evidências científicas, além de capacitar os participantes e 

apoiar na formulação, implementação e avaliação de planos de ação com uso de 

evidências. O Conasems foi convidado para falar para as equipes que irão trabalhar com 

o tema nas regiões sobre "Quais são as diretrizes estratégicas a serem seguidas para 

avanços na Regionalização do SUS?". 

Nos dias 10 a 12 de abril de 2019, na cidade de Piratuba/SC, representante da 

Assessoria Técnica do Conasems participou como palestrante na Mesa de Governança e 

Regionalização no 70º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. 

O evento contou com a presença de especialistas, gestores e trabalhadores municipais 

de saúde, além de técnicos da Secretaria Estadual de Saúde. 

Ademais, nos dias 22 e 23 abril, o Conasems esteve presente no 9° Congresso de 

Secretários Municipais de Saúde de Sergipe com o tema “Planejamento Regional 

Integrado (PRI) e a agenda para 2019”. Na oportunidade, foi abordado junto aos 

gestores municipais e técnicos dos municípios do Estado os temas da Regionalização, 

Rede de Atenção e Planejamento Regional Integrado. 

A Assessoria Técnica participou também, como palestrante, nos dias 24 e 25 de 

abril, no 31º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, no 

município de Bento Gonçalves/RS, sobre o tema “Saúde Regionalização e Governança: 

RAS (Uma só Saúde) ”. O evento contou com a presença de especialistas, gestores e 

trabalhadores municipais de saúde e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde.  

A convite do Cosems do Mato Grosso do Sul, a Assessoria foi representada com 

palestrante sobre Governança e Regionalização, nos dias 25 e 26 de abril 2019, no 6º 

Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Mato Grosso do Sul; além disso foram 

prestados esclarecimentos sobre o papel dos apoiadores. Cabe apontar também, 

durante o mesmo evento, a realização de Oficina com o tema Cosems Forte, Gestão 

Forte: Apoio na Busca pela Excelência do SUS Municipal. O referido Congresso contou 
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com a presença de gestores e trabalhadores municipais de saúde, técnicos da Secretaria 

Estadual de Saúde, técnicos do Tribunal de Contas do Estado e representante do 

Ministério Público do Estado. 

Entre 29 de abril e 1º de maio de 2019 foi realizado, em Fortaleza/CE, o 7° 

Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, no qual a Assessoria 

Técnica participou com palestrante no Painel sobre Regionalização e os Desafios do 

Planejamento Regional Integrado. Além disso, durante o referido Congresso, foram 

proferidas palestras sobre “Experiências exitosas no SUS: Rede Colaborativa” e “Políticas 

Públicas – Apoio Institucional como uma Experiência Exitosa”. O evento contou com a 

presença dos gestores e técnicos municipais de saúde do Norte e do Nordeste do País, 

trabalhadores municipais de saúde e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde. O tema 

foi abordado junto com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de 

Saúde (Conass). 

Foi realizada, no dia 20 de maio de 2019, em Brasília/DF, reunião da Assessoria 

Técnica do Conasems, ampliada com a participação da Gerência de Projetos e da 

Gerência Administrativa da Gerência Geral da Entidade. A reunião, coordenada pelo 

Assessor Técnico Sylvio Andrade Junior, teve como objetivo realizar o alinhamento de 

informações e encaminhamentos relativos ao Projeto “Fortalecimento dos Processos de 

Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde” (PROADI-SUS), 

além de organizar a Oficina de Trabalho sobre Governança e Regionalização, realizada 

em junho. Para a reunião, o Conasems disponibilizou uma sala de reunião com 

equipamentos multimídias e audiovisuais; internet; café e água durante o período e 

coffee break para 40 (quarenta) pessoas (TRE nº 038/2019). 

A Oficina de Trabalho sobre Governança e Regionalização ocorreu no dia 17 de 

junho, de 12:00h às 19:00h, em Brasília/DF, sob a coordenação do Assessor Técnico 

Sylvio Andrade Jr e a participação do Coordenador da Assessoria Técnica, de todos os 

Assessores Técnicos, da Diretora Stela dos Santos Souza, dos Consultores Técnicos 

Cristina Sette de Lima, Marcos Franco e Marizélia Moreira, e dos integrantes da Gerência 

de Projetos, todos do Conasems. 
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O objetivo da atividade foi promover o alinhamento conceitual sobre 

Regionalização, Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde, 

bem como a identificação de interfaces entre o Projeto “Fortalecimento dos Processos 

de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde (Projeto PROADI-

/SUS)” e outros projetos e iniciativas em curso, tais como, dentre outros: Aedes na Mira; 

Formação da Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS; e 

Capacitação, Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e Integração das 

Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde na Atenção Básica. 

Com base no TRE nº 045/2019, foram providenciados para a Oficina os seguintes 

recursos; i) sala de reunião com equipamentos audiovisuais, acesso à internet, sistema 

de som e operador de áudio; ii) Alimentação: café e água durante a reunião, almoço e 

coffee break para 25 pessoas; iii) passagens aéreas e hospedagem/ajuda de custo para 

a Diretora e os três Consultores. 

Ainda no mês de junho, na tarde do dia 27 e durante todo o dia 28, foi realizada 

mais uma Oficina de Trabalho sobre Governança, Regionalização e Rede de Atenção à 

Saúde, sob a responsabilidade do Assessor Técnico Rodrigo Lacerda. O objetivo da 

atividade foi debater o tema da Governança e Regionalização junto aos 

Diretores/Gestores e Assessores Técnicos do Conasems, bem como formular um 

documento para servir como orientação técnico-política da Entidade sobre os temas 

abordados.  Também foi apresentado o projeto do PROADI desenvolvido junto ao 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz sobre “Fortalecimento do Processo de Governança, 

Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde”. 

Participaram da reunião os Diretores Stela dos Santos Souza, Marina Sideneia 

Ricardo Martins, Eliana Pasini, Soraya Galdino de Araújo Lucena, André Luiz Dias Mattos, 

Wandilson Aparecido Bicego e Fernando Ritter, além do Coordenador Técnico e da 

Assessoria Técnica, dos Consultores Externos (Cristina Sette, Marcos Franco e Marizélia 

Moreira) e da Gerência de Projetos.  

A partir do TRE nº 047/2019, foram providenciados para a Oficina os seguintes 

recursos; i) sala de reunião com equipamentos audiovisuais, acesso à internet, sistema 

de som e operador de áudio; ii) Alimentação: café e água durante a reunião, coffee break 
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e almoço no dia 28 para 25 pessoas; iii) passagens aéreas e hospedagem/ajuda de custo 

para os sete Diretores e os três Consultores. 

 PROJETO FORMAÇÃO DA REDE COLABORATIVA PARA FORTALECIMENTO 

DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS 

Durante a semana de 4 a 8 de março, no contexto da implementação do projeto 

“ Formação da Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS”, 

a cargo do HAOC, no âmbito do PROADI-SUS, procedeu-se o desenvolvimento do Projeto 

Final do Curso 1 de “Aprimoramento em práticas de apoio para o Fortalecimento da 

Gestão Municipal do SUS”, com a finalização de texto de orientação aos tutores e 

coordenadores de apoio. 

Na mesma semana, o Grupo Executivo se reuniu em webconferência para 

discussão do Projeto Final do já citado Curso 1, encaminhando o agendamento de vídeo 

conferência com coordenadores de apoio para apresentação e alinhamento da 

construção do Projeto Final. 

Além disso, foi finalizada a elaboração da programação da Oficina preparatória 

de tutores do Curso 1 de Aprimoramento em práticas de apoio para o Fortalecimento 

da Gestão Municipal do SUS. 

Deu-se prosseguimento às visitas técnicas aos Cosems, que têm, no âmbito do 

Projeto, 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 para acolher sugestões/impressões, incentivar o 

planejamento, trabalhar formas de relacionamentos interpessoais e ofertar apoio 

técnico em temas conforme demanda. 

Entre os dias 11 e 15 de março, durante visita do Grupo Executivo ao Cosems de 

São Paulo, foi realizada reunião com a Vice-Presidência e Diretoria da Entidade, técnicos 

e grupo de apoiadores. Na pauta, 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 
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âmbito do SUS; discussão sobre relações interfederativas; discussão sobre espaços de 

governança; e momento avaliativo da Oficina. 

Não houve recomendações, apenas a solicitação de apoio por parte da 

coordenadora Marcia Tubone durante o Congresso do Conasems. Também foram 

acordadas a criação de espaço do apoio no Congresso do Conasems, realização de 

pesquisa junto aos gestores sobre satisfação com as ações do apoio e indução à 

organização dos Cosems no espaço regional por meio do fortalecimento do 

protagonismo dos gestores nas Regiões de Saúde. Registre-se também a proposta do 

Cosems/SP de promoção de uma maior qualificação da pauta do Conares por meio da 

escuta dos apoiadores. 

Por ocasião de reunião do Grupo Executivo e consultores pedagógicos, foram 

concluídos os preparativos para a oficina de capacitação de tutores, na qual realizou-se 

o acompanhamento e avaliação dos projetos finais do Curso I de Aprimoramento em 

Práticas de Apoio para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, com a classificação 

final dos doze participantes, identificando os oito aprovados e os quatro reprovados. 

Na semana de 18 a 22 de março, em visita do Grupo Executivo ao Cosems do Rio 

de Janeiro, foi promovida reunião com a Presidência e a Diretoria do Conselho, técnicos 

e grupo de apoiadores, abordando a experiência do apoio no Estado, formas, 

características e planejamento do grupo; discussão sobre programação, regionalização, 

fluxos de acesso e situação de saúde do Estado. Além disso, houve discussão sobre 

planejamento no âmbito do SUS, relações interfederativas, espaços de governança e 

apresentação das pautas prioritárias para o colegiado. 

Registre-se, ademais, que foi construída a proposta de programação das 

videoconferências com os coordenadores de apoio sobre o Projeto Final do já referido 

Curso 1. 

Entre 25 e 29 de março, foram gravadas videoaulas do Curso de Aprimoramento 

em Práticas de Apoio sobre Ciclos de Planejamento do SUS e Tecnologias de 

Planejamento, entregues para edição e postagem na plataforma do curso, e foi 

desenvolvida Matriz do Curso 2 de Aprimoramento em práticas de Apoio. 



 

 

46 

De 1º a 5 de abril, foi produzido o texto da aula nº 30, do citado Curso I e 

realizadas cinco videoconferências com coordenadores do apoio nos Cosems, tratando 

da orientação sobre a construção do Projeto Final; apresentação da proposta de 

construção do Projeto Final; lógicas e prazos de entregas; e debate sobre o papel dos 

tutores e dos coordenadores. 

Na semana seguinte, entre os dias 8 e 12 de abril, realizou-se visita do Grupo 

Executivo ao Cosems do Pará, com reunião com sua Presidência, Diretoria e grupo de 

apoiadores sobre experiência do apoio no Estado, seguindo a mesma pauta já 

estruturada para tais ocasiões. Foi acordado que os apoiadores devem estimular os 

gestores municipais a levarem pauta da Comissão Intergestores Regional (CIR) para a 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com abertura de um ponto de pauta na agenda 

da CIB específica para apresentações da CIR. Nessa reunião do Grupo Executivo em 

Belém/PA, procedeu-se a discussão sobre a programação do I Encontro Presencial, a se 

realizar em junho de 2019, com o fechamento da programação preliminar do encontro, 

encaminhada aos demais integrantes do Grupo para parecer. 

No dia 16 de abril de 2019, em Brasília/DF, foi realizada reunião do Grupo 

Executivo do Projeto, sendo Denise Rinehart, Assessora Técnica do Conasems e Marcelo 

Machado de Carvalho, colaborador do HAOC, responsáveis pela atividade, cujo objetivo 

foi apresentar nova representação do Ministério da Saúde (MS) pelo Departamento de 

Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva (DGIP/SE/MS); 

apresentação do orçamento do projeto Rede Colaborativa para o ano de 2019; discussão 

e construção sobre proposta de pauta para o encontro presencial em São Paulo, de 

junho/2019; apresentação e finalização da Matriz pedagógica do Curso II de 

Aprimoramento; apresentação dos itens do Aditivo ; e definição de data para realização 

da Oficina de Sustentabilidade. Participaram da reunião representantes do DGIP/MS e 

do HAOC. Para a realização do evento foi disponibilizada uma sala para dez pessoas, com 

equipamentos multimídia e internet; material de apoio; café e água durante todo o 

período da reunião; e coffee break e almoço para 10 (dez) pessoas (TRE nº 029/2019). 
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Ainda na terceira semana de abril (de 15 a 19/04), é oportuno apontar a 

participação da Assessoria Técnica na Reunião do Grupo Executivo do Projeto, em 

Brasília/DF, para fechamento da proposta de programação do Encontro Presencial em 

São Paulo, debate sobre a matriz pedagógica do Curso 2 e apresentação dos itens do 

aditivo. 

Durante o Congresso do Cosems do Rio Grande do Sul, de 22 a 25 de abril, em 

Bento Gonçalves/RS, foi debatido o apoio como experiência tripartite, e proferida 

palestra sobre Apoio Institucional - uma experiência tripartite. 

Acrescente-se que foram concluídos os documentos sobre “Critérios de 

Avaliação e Instrumentos de Acompanhamento do Projeto Final do Curso I” 

(Aprimoramento em práticas de apoio para o Fortalecimento da Gestão Municipal do 

SUS), encaminhado para análise final da consultoria pedagógica do Curso. 

Entre os dias 6 e 10 de maio, foram realizadas visitas do Grupo Executivo aos 

Cosems da Bahia e do Rio Grande do Norte. Na agenda, reuniões com os grupos de 

apoio, equipes técnicas, coordenação do Projeto e Presidências das referidas Entidades, 

durante as quais foram abordadas as experiências do apoio nos Estados, destacando o 

processo histórico, avaliações realizadas e percepções do grupo sobre o Projeto no 

âmbito do Rede Colaborativa.  

A ocasião também serviu para escuta sobre sugestões para o curso de 

aprimoramento e encaminhamentos sobre discussão de sustentabilidade a partir da 

importância de temas. Merecem destaque as recomendações de realização de processo 

seletivo ampliado, com lista de espera para agilizar substituições, e de maior 

aproximação entre a estratégia apoio e o Cosems, com a integração entre o 

planejamento do Cosems e o plano de trabalho do apoio. Como encaminhamento, foi 

acordado fazer constar a participação dos apoiadores nos regimentos de CIB e CIR. 

Na mesma semana, foi procedida adequação da Matriz pedagógica do Curso II, 

de Aprimoramento em práticas de apoio para fortalecimento da gestão municipal do 

SUS, e foi concluída a construção das Ementas e Competências para as aulas 4, 5, 6 e 7 

do Módulo 1. 
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As visitas aos Cosems prosseguiram durante a semana de 13 a 17 de maio, nas 

quais foram cumpridas agendas nos estados de Pernambuco e Paraíba. Oportuno 

registrar as recomendações no sentido de provocar o Cosems para desencadear ações 

de qualificação e fortalecimento dos Vices, representantes regionais da Entidade, para 

melhoria do protagonismo regional, e de utilizar a videoaula sobre planejamento como 

provocadora da discussão do planejamento integrado no Cosems. 

No mesmo período, realizou-se videoconferência com integrantes do Grupo 

Executivo para deliberações sobre a organização do Encontro Presencial em São Paulo, 

e para fechamento da proposta da oficina de coordenadores de apoio. 

Entre 27 e 31 de maio, foi realizada videoconferência com Tutores para 

orientações sobre correções e avaliação final dos projetos finais. Foi acordado que, nos 

casos de notas abaixo da média, antes de solicitar a revisão dos alunos, trocar 

impressões com membros do Grupo Executivo. 

Na primeira semana de junho, em reunião preparatória do 1º Encontro 

Presencial de coordenadores e apoiadores do Projeto Rede Colaborativa para 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, foi fechada a programação, definidas as 

atribuições e as coordenações de grupos. 

Oportuno também mencionar a Oficina de coordenadores de apoio, com o tema 

“Avaliação, Feedback e Gestão de Conflitos”, na qual foi encaminhado realizar debate 

durante a oficina no XXXV Congresso do Conasems, visando à elaboração de proposta 

de instrumento de avaliação. Na mesma semana, realizou-se reunião do Grupo de 

Planejamento de Ações Estruturantes do Projeto Rede Colaborativa, para avaliação do 

encontro e seus principais desdobramentos; discussão da tutoria para o Curso 2 e 

avaliação dos candidatos a tutores. Na referida ocasião, foi encaminhada a revisão da 

Súmula Orientativa, para adequações quanto aos desligamentos, bem como a 

formulação de consulta ao jurídico do HAOC acerca da possibilidade de manter parte 

dos tutores do Curso 1, dispensando novo processo seletivo. 

Entre 10 e 14 de junho, ocorreu a visita do Grupo Executivo ao Cosems de 

Rondônia, com reuniões com o grupo de apoio, equipe técnica, coordenação do projeto, 

Diretoria e Presidência da Entidade. Diante da abordagem da experiência do apoio no 
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Estado, destacando o processo histórico, avaliações realizadas e percepções do grupo 

sobre o Projeto no âmbito do Rede Colaborativa, foi recomendado à Diretoria que o 

planejamento do Cosems seja construído de forma ascendente, partindo-se da escuta 

das regiões com ajuda dos apoiadores; e a apresentação rotineira de prestação de 

contas dos apoiadores em reunião de Diretoria. 

No mesmo período, foi realizada videoconferência com o HAOC e coordenação 

pedagógica do Curso, para estabelecimento dos prazos para entregas dos conteúdos das 

aulas, retomada de contato formal com autores e apresentação dos conteúdos 

revisados da aula 1. 

No período entre 17 e 21 de junho, durante reunião do Grupo de Planejamento 

e Ações Estruturantes do Projeto Rede Colaborativa, foi apresentada proposta de 

programação para a oficina de coordenadores de apoio, a ser realizada durante o XXXV 

Congresso do Conasems. Além disso foi fechada a programação da oficina e definidos 

os papeis dos organizadores. 

Por fim, entre 24 e 28 de junho, foram realizadas videoconferências, como 

devolutivas às visitas aos Cosems dos Estados de Roraima e Rio de Janeiro, para 

avaliações do cenário, desdobramentos posteriores às visitas, expectativas e novos 

encaminhamentos. 

8 Vigilância em Saúde 

Na área da Vigilância em Saúde, a Assessoria Técnica do Conasems participou de 

52 (cinquenta e duas) reuniões no período em tela. Destaque para as atividades 

relacionadas ao Projeto Aedes na Mira, cujo objeto é implementar estratégia de apoio 

integrado a gestores e profissionais de saúde dos municípios no fortalecimento das 

ações de combate ao mosquito Aedes e suas consequências. 

Nos dias 12 de março, 12 de abril e 30 e 31 de maio, realizaram-se reuniões 

ordinárias dos comitês técnico e gestor do referido Projeto, sob a responsabilidade dos 

Assessores Técnicos do Conasems Kandice Falcão, Alessandro Chagas e Flávio Álvares, 

em conjunto com a Gerência de Projetos da Gerência Geral da Entidade, tendo como 
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objetivo monitorar as ações e realizar a discussão sobre a execução do Projeto Aedes na 

Mira, a partir das ações implementadas em contraposição às ações previstas: 

 As reuniões do dia 12 de março foram realizadas na Sede do Conasems, em 

Brasília/DF, com a participação de 24 (vinte e quatro) pessoas, sendo: 11 (onze) técnicos 

do Conasems; 02 (dois) Diretores da Entidade; 01 (um) Consultor Externo do Conselho 

Nacional; 02 (dois) Representantes da ProEpi; 04 (quatro) representantes da Gran Prime 

Desenvolvimento e Educação LTDA (PRIME EDUC); e 04 (quatro) técnicos do IPADS (por 

videoconferência); 01 (um) representante da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS/MS). Para a realização das reuniões foram disponibilizados: uma sala de reuniões 

com capacidade para 15 (quinze) pessoas, equipamentos multimídias para 

videoconferência; computador; acesso à internet; material de apoio; café e água 

durante os dois períodos; e coffee break no final da tarde. Foram emitidas passagens 

aéreas e realizado o pagamento de diárias para o Consultor Externo do Conasems, 

Fernando Monti, sendo utilizado o Centro de Custo do Convênio 836795/2016; para a 

emissão das passagens aéreas e o pagamento de diárias e de ajuda de custo para os 

Diretores do Conasems, foi utilizado o Centro de Custo Recursos Próprios (TRE nº 

016/2019). 

 As reuniões do dia 12 de abril de 2019 foram realizadas no Hotel Manhattan, 

em Brasília/DF, com a participação de 27 (vinte e sete) pessoas, sendo: 11 (onze) 

técnicos do Conasems; 02 (dois) Membros da Diretoria Executiva da Entidade; 01 (um) 

convidado; 02 (dois) representantes da ProEpi; 04 (quatro) representantes da PRIME 

EDUC; 04 (quatro) técnicos do IPADS, por videoconferência; e 03 (três) representantes 

da SVS/MS. Para a realização das reuniões foram disponibilizados pelo Conasems uma 

sala com recursos multimídia, computador com webcam, mouse e teclado sem fio, 

acesso à internet e sinal wi-fi; material de apoio, tendo a equipe da Gerência Geral 

prestado apoio para as atividades; água e café durante todo o evento; e coffee break e 

almoço para 10 (dez) pessoas. Foram emitidas passagens aéreas e realizado o custeio 

de hospedagens para o convidado, através do centro de custo: Convênio 836795/2016, 

e para os membros da Diretoria Executiva do Conasems, pelo centro de custo Recursos 

Próprios (TRE nº 020/2019).  
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 As reuniões dos dias 30 e 31 de maio de 2019 também ocorreram no Hotel 

Manhattan, em Brasília/DF. No dia 30, participaram da reunião 10 (dez) técnicos do 

Conasems e no dia 31, participaram 25 (vinte e cinco) pessoas, sendo 09 (nove) técnicos 

do Conasems; 02 (dois) membros da Diretoria da Entidade; 01 (um) convidado; 02 (dois) 

representantes da ProEpi; 04 (quatro) representantes da PRIME EDUC; 04 (quatro) 

técnicos do IPADS; e 03 (três) representantes da SVS/MS. Para a realização das reuniões 

o Conasems disponibilizou no dia 30, no período vespertino, uma sala com mesa de 

reunião com cadeiras, com projetor multimídia e tela de projeção, computador com 

webcam, mouse e teclado sem fio, acesso à internet e sinal wi-fi; material de apoio; café 

e água durante toda a reunião; e coffee break para os participantes; e no dia 31, período 

integral, uma sala com cadeiras em formato de “U”, com projetor multimídia e tela de 

projeção, computador com webcam, mouse e teclado sem fio, acesso à internet e sinal 

wi-fi; material de apoio; café e água durante toda a reunião; e coffee break e almoço 

para 15 (quinze) pessoas. Também foram emitidas passagens aéreas e realizado o 

pagamento de diárias para o convidado José Fernando Monti, através do centro de custo 

- Convênio 836795/2016, e para os membros da Diretoria do Conasems, por meio do 

centro de custo - Recursos Próprios (TRE nº 039/2019). 

Em 19 de março, 8 de abril, 7 e 8 de maio, 27 de maio, 3 de junho, 11 de junho, 

14 de junho e 27 de junho, foram promovidas reuniões de avaliação do Projeto com o 

IPADS. No dia 17 de abril, foi realizada reunião de avaliação do Projeto com a Associação 

Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo (ProEpi). 

Nos dias 18 de março, 18 de abril, 15 de maio, 21 de maio, 12 de junho e 24 de 

junho, ocorreram reuniões da Comissão Organizadora do Encontro Nacional do Projeto 

Aedes na Mira. O referido evento está agendado para os dias 4 e 5 de julho de 2019, em 

Brasília, durante o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. 

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), realizou reunião no dia 2 de março, com a participação de 

representantes do Conasems, Conass e Anvisa. Em 3 e 4 de abril, realizaram-se reuniões 

do Grupo Técnico de Vigilância Sanitária (GTVISA), com a participação de representantes 

do Conasems, Conass, Ministério da Saúde e Anvisa. 
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O Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (GTVS) se reuniu nos dias 15 de março, 

25 de março, 11 de abril, 16 de maio e 10 de junho, com a participação da Assessoria 

Técnica do Conasems, além de representantes do Conass e Ministério da Saúde. 

A Assessoria Técnica acompanhou visita ao Cosems do Estado do Rio de Janeiro, 

para avaliação do Projeto Formação Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS, nos dias 19 e 20 de março. Já a equipe de relatoria do XXXV Congresso 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde se reuniu em 3 de abril e 31 de maio, com 

a participação da Assessoria Técnica Kandice Falcão, dedicada ao tema Vigilância em 

Saúde. 

O Programa de Formação e Aperfeiçoamento Profissional em Vigilância Sanitária 

(Capacita-Visa) realizou reunião de trabalho no dia 5 de abril, com a participação do 

Conasems, Conass, Anvisa e Universidade de Brasília (UnB). O Capacita-Visa tem o 

objetivo de promover a participação dos profissionais da Vigilância Sanitária em ações 

que possibilitem o desenvolvimento, capacitação, qualificação e aperfeiçoamento de 

competências necessárias para o desempenho profissional, visando atender as 

necessidades da população no cuidado, na proteção e na promoção da saúde. 

No mês de abril, a Assessoria Técnica participou dos Congressos dos Cosems dos 

Estados de Santa Catarina, nos dias 11 e 12 de abril, e do Rio Grande do Sul, entre 22 e 

24 de abril. 

Já no período entre 29 de abril e 1º de maio, a Assessoria participou da 

programação do 7º Congresso Norte e Nordeste, reunindo gestores municipais das 

referidas regiões. 

Em 17 e 18 de abril, foi realizado o 1º Seminário Regional de Malária, em 

Breves/PA, com a participação do Conasems, da Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS), do Cosems/PA e da Secretaria de Estado da Saúde. Em seguida, no dia 18 de 

abril, foi realizada visita técnica ao município de Melgaço/PA. 
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Visitas Técnicas aos Municípios de Breves e Melgaço no Pará – 17 e 18 de abril de 2019 

Em 24 de abril, realizou-se reunião na Anvisa, com a participação do Conass, 

Anvisa e Conasems, este último acompanhado de representantes dos Cosems de São 

Paulo, Minas Gerais, Pará e Paraná. Na pauta, o Regulamento Técnico destinado ao 

planejamento, programação, elaboração, avaliação e aprovação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde (RDC 50), e o Regulamento Técnico que dispõe 

sobre o registro, rotulagem e reprocessamento de produtos médicos, e dá outras 

providências (RDC 156). 

É igualmente relevante registrar a participação da Assessoria Técnica de 

Vigilância em Saúde nas reuniões do Grupo de Trabalho da Atenção Básica (GTAB), nos 

dias 8, 9, 24 e 30 de maio, e também nos dias 7, 18 e 19 de junho. Da mesma forma, 

registre-se a participação no Congresso do Cosems do Estado do Paraná, entre 22 e 24 

de maio. 

No dia 4 de junho, a Assessoria participou de Oficina sobre estratégias de 

vacinação, com a presença de representantes do Ministério da Saúde, Conass e da 

Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), e, em 11 de junho, realizou-se reunião 

sobre hepatites virais na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

(SVS/MS). 
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IV ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

No período em referência, a Assessoria de Comunicação Social se ocupou das 

rotinas diárias de alimentação do Portal Conasems e redes sociais e de assessoria de 

imprensa institucional, sendo que a produção foi concentrada na produção audiovisual, 

notadamente da Web Série Brasil aqui tem SUS e de vídeos institucionais, além das 

tarefas de organização do XXXV Congresso Conasems. 

Seguem os dados gerais das publicações no Portal do Conasems: 

 Número de usuários: 60.475 

 Número de visualizações de página: 188.063  

 Novos usuários: 53.110  

 Média de usuários ativos por dia: 1.743  

As matérias mais acessadas no Portal Conasems no período foram: 

1) 16ª Conferência Nacional de Saúde (publicada em 15/08/2018)15 

 Número de visualizações: 7.619 

 Tempo médio na matéria: 00:12:15h 

“...A 16ª Conferência Nacional de Saúde será o maior evento de participação social no 

Brasil. Organizado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), o evento deve reunir mais de quatro 

mil pessoas em Brasília para traçar, de forma democrática, as diretrizes para as políticas públicas 

de saúde no País. Os participantes serão eleitos em etapas municipais, estaduais, territoriais e 

livres, obedecendo uma série de regras regimentais que garantam a diversidade da população 

brasileira...” 

2) Etapas Municipais da Conferência Nacional de Saúde: dando voz ao cidadão 

(publicada em 11/01/2019)16  

 Número de visualizações: 6.907 

 Tempo médio na matéria: 00:13:41h 

“...A participação da comunidade na saúde é um direito de cidadania, garantido pela 

Constituição Federal. Essa discussão em conjunto se dá através das Conferências Municipais de 

Saúde. Tais mobilizações são fundamentais para a gestão analisar as demandas e prioridades 

locais e formular propostas. Na Lei nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, estão previstas 

                                                 
15 https://www.conasems.org.br/evento/16a-conferencia-nacional-de-saude/ 
16 https://www.conasems.org.br/etapas-municipais-da-conferencia-nacional-de-saude-dando-voz-ao-cidadao/  

https://www.conasems.org.br/evento/16a-conferencia-nacional-de-saude/
https://www.conasems.org.br/etapas-municipais-da-conferencia-nacional-de-saude-dando-voz-ao-cidadao/
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Conferências de Saúde, a cada quatro anos, e Etapas Municipais da Conferência Nacional, que 

devem acontecer, obrigatoriamente, no terceiro ano do governo municipal...” 

3) 7º Congresso Norte e Nordeste (publicada em: 22/03/2019) 17 

 Número de visualizações: 3.787 

 Tempo médio na matéria: 00:19:44h 

“...O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems/CE), em parceria 

com a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria de Saúde, realizará o 7º 

Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde e XVIII Congresso do Cosems/CE, 

nos dias 29 e 30 de abril, e 01 de maio de 2019, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza...” 

4) Aedes na Mira: Último ciclo de capacitação (publicada em: 22/02/2019) 18 

 Número de visualizações: 3.087 

 Tempo médio na matéria: 00:12:15h 

“.... Estão abertas as inscrições para a último ciclo de capacitações do Aedes na Mira, 

projeto que oferece suporte às ações de controle do Aedes aegypti e de doenças causadas pelo 

mosquito. A capacitação terá início em 11 de março e o processo pode ser feito clicando aqui. A 

capacitação trata sobre o controle do mosquito na perspectiva da integração da Vigilância em 

Saúde e da Atenção Básica...” 

5) Etapas municipais da Conferência Nacional de Saúde devem ser feitas até 

abril (publicada em: 01/03/2019)19 

 Número de visualizações: 3.060 

 Tempo médio na matéria: 00:11:25h  

“...Levantamento realizado pelo Conasems aponta que mais da metade dos municípios 

brasileiros já realizou ou estão programadas as etapas municipais da 16ª Conferência Nacional 

de Saúde. A pesquisa mostra que o nível de engajamento para a Conferência Nacional de Saúde 

tem crescido e despertado maior participação nas etapas municipais, que devem ser realizadas 

até 15 de abril...”  

                                                 
17 https://www.conasems.org.br/evento/7o-congresso-norte-e-nordeste/  
18 https://www.conasems.org.br/aedes-na-mira-ultimo-ciclo-de-capacitacao-esta-com-inscricoes-abertas/  
19https://www.conasems.org.br/etapas-municipais-da-conferencia-nacional-de-saude-estao-acontecendo-em-
todas-as-regioes-do-pais/ 

https://www.conasems.org.br/evento/7o-congresso-norte-e-nordeste/
https://www.conasems.org.br/aedes-na-mira-ultimo-ciclo-de-capacitacao-esta-com-inscricoes-abertas/
https://www.conasems.org.br/etapas-municipais-da-conferencia-nacional-de-saude-estao-acontecendo-em-todas-as-regioes-do-pais/
https://www.conasems.org.br/etapas-municipais-da-conferencia-nacional-de-saude-estao-acontecendo-em-todas-as-regioes-do-pais/
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6) Inscrições abertas para o XXXV Congresso Conasems (publicada em: 

10/04/2019)20 

 Número de visualizações: 2.857 

 Tempo médio na matéria: 00:13:45h 

“.... As inscrições para o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

estão abertas! Com o tema “Diálogos no cotidiano do SUS”, a edição deste ano acontece entre 

os dias 02 e 05 de julho, em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. As inscrições 

podem ser feitas até dia 14 de junho. Mais de 1300 pessoas já se inscreveram e praticamente 

todos os estandes de expositores foram reservados, restam apenas 03 espaços (confira aqui). A 

expectativa é que o evento reúna cinco mil pessoas, dentre gestores municipais de saúde, 

trabalhadores do SUS, representantes de instituições ligadas à saúde e autoridades. Além das 

atividades previstas para cada dia do Congresso, nesta edição também ocorrerá a eleição do 

novo presidente do Conasems na Assembleia geral dos secretários municipais de saúde, que 

ocorrerá no dia 3 de julho...” 

7)  CIT discute turno estendido em UBS (publicada em: 29/03/2019)21 

 Número de visualizações: 2.690 

 Tempo médio na matéria: 00:26:45h  

“... A segunda reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) do ano aconteceu 

nesta quinta-feira (28) com destaque para a discussão sobre o turno estendido nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), a situação dos médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o fim 

do convênio, a disponibilidade das canetas para insulinas humanas NPH e Regular e a situação 

epidemiológica de arboviroses, influenza e sarampo...” 

  

CIT de 28/03/2019 

Niurka Valdes Pérez, presidente da 
Aspromed, relata como está a 
situação de vida de muitos médicos 
cubanos que permaneceram no 
Brasil após o fim do convênio com 
o Programa Mais Médicos 

  

  

                                                 
20 https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-para-o-xxxv-congresso-conasems/  
21https://www.conasems.org.br/cit-2a-reuniao-do-ano-tem-destaque-para-discussao-sobre-turno-estendido-em-
ubss/  

https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-para-o-xxxv-congresso-conasems/
https://www.conasems.org.br/cit-2a-reuniao-do-ano-tem-destaque-para-discussao-sobre-turno-estendido-em-ubss/
https://www.conasems.org.br/cit-2a-reuniao-do-ano-tem-destaque-para-discussao-sobre-turno-estendido-em-ubss/
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No que se refere à produção de conteúdos audiovisuais, cabe destacar o canal 

do Conasems no YouTube, que conta com mais de 3.100 usuários inscritos. Nesse 

contexto, dentre outros conteúdos, têm relevo a série de WebDocs Brasil, aqui tem SUS. 

A seguir, a relação de conteúdos publicados no período, sendo que se encontram 

em fase de idealização e roteiro a animação do Balanço de Gestão 2017/2019 e os 5 

(cinco) Teasers dos Webdocs Brasil, aqui tem SUS: 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Antônio João - Mato Grosso do Sul (publicado 

em: 18/04/2019)22 

“...O projeto “Inovando o cuidar e empoderando usuários e familiares em sofrimentos 

psíquicos” é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Antônio João, Mato Grosso do 

Sul. O trabalho consiste em busca ativa para identificar e convidar portadores de transtorno 

mental e familiares para participarem de encontros mensais que contam com a presença de 

todos os profissionais dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB). 

O projeto visa melhorar o acolhimento dos usuários, fazer o acompanhamento periódico do 

tratamento dos pacientes e aumentar o envolvimento da família para que os casos de 

internações sejam evitados ao máximo...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Cuiabá - Mato Grosso (publicado em: 

12/04/2019)23 

“...A implementação da Unidade de Referência de Práticas Integrativas e 

Complementares em Saúde (URPICS) em Cuiabá é uma iniciativa da Secretaria Municipal de 

Saúde. A URPICS concentra vários tipos de terapias complementares em um só lugar. A unidade 

que fica no Horto Florestal Tote Garcia oferece à população práticas como reiki, auriculoterapia, 

homeopatia, nutrição funcional, dentre outras, que são disponibilizadas com o intuito de ampliar 

as abordagens de cuidado e as possibilidades terapêuticas para os usuários do SUS...”  

                                                 
22 https://www.youtube.com/watch?v=cA9Une0mYBM&t=315s  
23 https://www.youtube.com/watch?v=epggZ9JANvU&t=45s  

https://www.youtube.com/watch?v=cA9Une0mYBM&t=315s
https://www.youtube.com/watch?v=epggZ9JANvU&t=45s
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 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Pancas - Espírito Santo (publicado em: 

02/04/2019)24 

“...O projeto "Idosos em Ação" é desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Pancas e tem como eixo de atuação a promoção da saúde do idoso. Além de aulas de ginástica 

conduzidas semanalmente por fisioterapeutas e educadores físicos, o projeto integra 

acompanhamento médico, nutricional, psicológico e dental seguindo as diretrizes da Cartilha do 

Idoso do Ministério da Saúde...” 

 Presidente do Conasems no 33º Congresso do Cosems São Paulo (publicado 

em: 29/03/2019) 25 

“...Mauro Junqueira, presidente do Conasems, participou da abertura do 33º Congresso 

do Cosems São Paulo, na quarta-feira (27). Durante a solenidade ele fez uma fala direcionada 

aos secretários municipais de saúde sobre os desafios enfrentados na defesa do SUS...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Piedade de Caratinga - Minas Gerais 

(publicado em: 08/03/2019)26 

“.... Em janeiro de 2017, Piedade de Caratinga registrou surto de Febre Amarela, 

totalizando 13 casos confirmados e 5 óbitos no município. Diante desse cenário, a Secretaria 

Municipal de Saúde organizou mutirão de vacinação e fez busca ativa para registrar os dados 

com precisão no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) ...”  

 Websérie Glica Melito: Episódios 127, 228, 329, 430 

“...A Websérie Glica faz parte do projeto Glica Melito, fruto de parceria do Conasems 

com a empresa Novo Nordisk e o Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (Ipads). 

Além da Websérie, o projeto também disponibilizará três cursos na modalidade de ensino à 

distância autoinstrucional para aprimoramento dos profissionais de saúde do SUS. Eles são 

direcionados à equipe médica e a profissionais de saúde de nível superior e profissionais de saúde 

de nível médio, com carga horária entre 10 a 15 horas. Também está prevista a realização de 

                                                 
24 https://www.youtube.com/watch?v=wbts_Bvcjls&t=24s  
25 https://www.youtube.com/watch?v=JYK9r7ed3LY 
26 https://www.youtube.com/watch?v=QM5fP3FWt-s&t=6s 
27 https://www.youtube.com/watch?v=S6blY0f0HDI 
28 https://www.youtube.com/watch?v=M-TPULbWes4 
29 https://www.youtube.com/watch?v=8OH9Wv0HiSo 
30 https://www.youtube.com/watch?v=pbdKIlf-3iQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wbts_Bvcjls&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=JYK9r7ed3LY
https://www.youtube.com/watch?v=QM5fP3FWt-s&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=S6blY0f0HDI
https://www.youtube.com/watch?v=M-TPULbWes4
https://www.youtube.com/watch?v=8OH9Wv0HiSo
https://www.youtube.com/watch?v=pbdKIlf-3iQ
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uma pesquisa sobre o processo de implementação do PCDT do DM1 na rede assistencial do SUS 

e o processo de prescrição e dispensação de insulinas análogas de ação rápida nos municípios 

brasileiros...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Mangaratiba – Rio de Janeiro (publicado em: 

03/05/2019)31 

“...O projeto Arte Viva, da secretaria municipal de saúde de Mangaratiba-RJ tem 

objetivo de aumentar o número de notificações de violência e o estreitamento do diálogo 

intersetorial, implicando o acionamento de toda a rede cuidados por intermédio de protocolos 

de acolhimento e fluxo de atendimentos...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Fernão – São Paulo (publicado em: 

10/05/2019)32 

“...O trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Fernão-SP é voltado especialmente 

para pessoas que sofreram AVC (Acidente Vascular Cerebral). Exercícios físicos e jogos lúdicos, 

para estimulação motora e cognitiva, são realizados por uma terapeuta ocupacional e 

fisioterapeuta. Além disso, o projeto promove passeios e atividades externas em grupo para 

incentivar o convívio social...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Palmas – Tocantins (publicado em: 

30/05/2019)33 

“... O serviço do "Consultório na Rua" é ofertado por equipe multiprofissional que atende 

pessoas em situação de rua. Os atendimentos são feitos durante o dia e a noite, através da busca 

ativa de novas pessoas para serem examinadas e cadastradas, acompanhamento de pacientes 

diagnosticados com doenças como tuberculose e hanseníase, além de atendimentos básicos, 

como curativos. O projeto tem parceria com a instituição ‘Palmas que te Acolhe’, que oferece 

moradia e apoio para a reinserção social dos usuários...” 

  

                                                 
31 https://www.youtube.com/watch?v=7maRTGHthKA 
32 https://www.youtube.com/watch?v=Wl5ahxw51Vo 
33 https://www.youtube.com/watch?v=KoLdrl03yEE 

https://www.youtube.com/watch?v=7maRTGHthKA
https://www.youtube.com/watch?v=Wl5ahxw51Vo
https://www.youtube.com/watch?v=KoLdrl03yEE
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 WebDoc Brasil, aqui tem SUS - Joinville – Santa Catarina (publicado em: 

30/05/2019)34 

“...O Núcleo de Apoio Técnico (NAT-Jus), implantado pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Joinville-SC, tem objetivo de resolver administrativamente litígios a fim de diminuir o custo 

gerado pelas demandas judiciais. A partir da atuação do projeto foi possível economizar milhões 

de reais dos cofres públicos. O Núcleo conta com uma equipe técnica responsável por subsidiar 

os diversos órgãos componentes do sistema de justiça com informações referentes à saúde 

pública. O NAT-Jus conta com médicos, farmacêuticos, advogados, servidores de apoio 

administrativo profissionais colaboradores selecionados entre médicos especialistas e demais 

profissionais...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS – Minas do Leão – Rio Grande do Sul (publicado 

em: 18/06/2019)35 

“...A Reunião da Rede de Atenção foi criada com objetivo de integrar as áreas da 

prefeitura de Minas do Leão-RS a fim de resolver problemas em conjunto e de forma mais 

resolutiva. Idealizado pela Secretaria Municipal de Saúde, o encontro mensal conta com 

participação de representantes da Saúde, Educação, Assistência Social, Conselho Tutelar e outros 

setores que discutem caso a caso, usuários e famílias que necessitam de acompanhamento...” 

 WebDoc Brasil, aqui tem SUS – Apucarana – Paraná (publicado em: 

27/06/2019)36 

“...O projeto Visita Guiada, da Secretaria Municipal de Saúde de Apucarana-PR, promove 

visitas à maternidade para as futuras mães conhecerem o espaço, procedimentos, profissionais 

a fim de diminuir a insegurança e ansiedade das gestantes. As visitas são antecedidas por 

orientações sobre o processo de trabalho de parto natural e casos onde é necessário a realização 

de Cesária, aleitamento e esclarecimentos de dúvidas, que são prestadas na Escola da 

Gestante...” 

  

                                                 
34 https://www.youtube.com/watch?v=aerzCwbDHms 
35 https://www.youtube.com/watch?v=1TDVuVzMyQs 
36 https://www.youtube.com/watch?v=HExt6ulaqxo 

https://www.youtube.com/watch?v=aerzCwbDHms
https://www.youtube.com/watch?v=1TDVuVzMyQs
https://www.youtube.com/watch?v=HExt6ulaqxo
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 Tutorial #ParaSaberMais - Preenchimento de localização geográfica e 

horário de funcionamento do CNES (publicado em: 07/05/2019) 37 

“...O Conasems elaborou tutorial de orientação voltado para o profissional de saúde e 

para o gestor referente do SUS à publicação da Portaria 359, de 15 de março de 2019, da 

Secretaria de Atenção à Saúde, que define obrigatoriedade da informação de Localização 

Geográfica e Horário de Funcionamento para todos os estabelecimentos constantes no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) ...” 

 Tutorial #ParaSaberMais - Introdução ao Módulo Planejamento (parte 1) 

(publicado em: 17/05/2019) 38 

“.... Nessa série de vídeos tutoriais, o assessor técnico do Conasems, Diogo Demarchi, 

orienta os gestores municipais acerca do novo sistema Módulo Planejamento. A série vai ensinar 

a fazer o preenchimento correto do Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório 

Anual de Gestão, Relatórios Quadrimestrais e Pactuação Interfederativa. Este vídeo trata de 

orientação referente à publicação da Portaria 750, de 29 de abril de 2019, do Ministério da 

Saúde, que Altera a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para 

instituir o Sistema DigiSUS Gestor/Módulo de Planejamento - DGMP, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde - SUS...” 

 Tutorial #ParaSaberMais - Introdução ao Módulo Planejamento (parte 2) 

(publicado em: 24/05/2019) 39 

“.... Este segundo vídeo trata de orientação referente ao preenchimento das metas da 

Pactuação Interfederativa dos indicadores de saúde dentro do Sistema DigiSUS Gestor/Módulo 

de Planejamento - DGMP, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS...” 

No período de maio a junho de 2019, a Assessoria de Comunicação Social do 

Conasems atuou mais destacadamente na Agenda Editorial da Entidade, com a 

participação/monitoramento da elaboração do projeto gráfico e contribuição na revisão 

desse projeto e de suas aplicações, além da divulgação no Portal e nas redes das 

seguintes publicações impressas: i) Folder Institucional do Projeto Aedes na Mira; ii) 

                                                 
37 https://www.youtube.com/watch?v=QkO52kLaXfs 
38 https://www.youtube.com/watch?v=Au7tNnQb4ds 
39 https://www.youtube.com/watch?v=5HqmvmDP3Ho 

https://www.youtube.com/watch?v=QkO52kLaXfs
https://www.youtube.com/watch?v=Au7tNnQb4ds
https://www.youtube.com/watch?v=5HqmvmDP3Ho
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Manual do Gestor Municipal do SUS; iii) Balanço da Gestão Conasems 2017/2019; iv) 

Livro - 30 Anos do Conasems; v) Catálogos da Mostra Brasil aqui tem SUS; e vi) Coleção 

Atenção Básica. 

A seguir, apresenta-se o resultado do monitoramento de acessos do Portal do 

Conasems e do fluxo de usuários, nesse mesmo período de dois meses (maio e junho): 

 

Fluxo de usuários no período: 
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Os acessos ao Portal por País e pelas principais cidades são registrados na 

sequência: 
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Ao todo, foram publicados cerca de 70 (setenta) matérias e informes no Portal 

Conasems no período, tendo destaque para os conteúdos mais acessados: 

 
 

 

Por fim, cabe registrar que no quadrimestre em foco permaneceram as 

atividades de monitoramento das redes, as ações de WhatsApp-cards temáticas e 

chamadas para matérias e prazos, e a publicação e o envio diário da legislação e do 

clipping de principais notícias, além de terem se intensificado as campanhas 

impulsionadas para o Congresso Nacional do Conasems no Facebook e Instagram. 

V ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

A Assessoria Jurídica do Conasems realizou as seguintes atividades relacionadas 

ao tema do Direito Sanitário: realização de estudos, elaboração de pareceres e respostas 

às consultas encaminhadas ao setor no período; participação e representação 

institucional do Conasems na III Jornada de Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

participação em reuniões, videoconferências e Grupos Técnicos de Trabalho (GTT), tais 

como: i) GTT de Direito Sanitário do Conasems;  ii) Comitê Executivo do Fórum da Saúde 

do CNJ; iii) SUS Legis 2 (Projeto que irá consolidar todas as portarias emitidas pelas 

Secretarias do Ministério da Saúde desde o ano de 1990); e iv) Grupo de 
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Acompanhamento de Pesquisa realizada pela OPAS e Ministério da Saúde sobre 

Organizações Sociais em Saúde (OSS) e Serviço Social Autônomo (SSA). 

Ressalta-se a realização da Reunião da Comissão Eleitoral do Conasems, no dia 

25 de março de 2019, na Sede do Conasems, em Brasília/DF, sendo responsáveis pela 

reunião as Assessoras Jurídicas Fernanda Vargas Terrazas e Joselisses Abel Ferreira. A 

reunião teve como objetivo a elaboração do Regulamento Eleitoral para a eleição da 

nova Diretoria da Entidade a acontecer no dia 3 de julho de 2019, durante o XXXV 

Congresso do Conasems.  Participaram da reunião o Secretário Municipal de Saúde de 

Jijoca de Jericoacoara/CE, Angelo Luiz Leite Nóbrega; o Secretário Municipal de Saúde 

de Água Boa/MT; Jader Luis de Araújo; o Secretário Municipal de Saúde de Novo 

Hamburgo/RS, Naasom Luciano da Rocha; e um Colaborador Externo, o Advogado 

Tadahiro Tsubouchi. Para a realização da atividade foi disponibilizada a sala de reuniões 

do Conasems, com equipamentos multimídia, material de apoio, café e água durante 

toda a reunião e coffee break para todos os participantes, além de terem sido emitidas 

passagens aéreas e realizado o pagamento de ajuda de custo e hospedagem aos 

convidados (TRE nº 032/2019) 

Ademais, 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, e elaborou Termo de Referência para a contratação da empresa Hage, 

Navarro, Fonseca, Suzart e Prudêncio Consultoria em Compliance Ltda., dando início ao 

apoio às atividades desenvolvidas e ao monitoramento dos serviços prestados pela 

consultoria especializada, que tem como objetivo a elaboração e a implementação de 

um Programa de Integridade para o Conasems. 

A Assessoria Jurídica também deu continuidade ao apoio prestado ao Projeto 

“Curso de Especialização em Direito Sanitário com ênfase em Judicialização da Saúde”, 

ofertado pelo Hospital do Coração (HCor) no âmbito do PROADI-SUS, tendo como 

principal objetivo a capacitação de gestores e trabalhadores do SUS nos municípios. O 

apoio consistiu na participação em reuniões, treinamento de tutores e 

videoconferências ligadas ao Curso, além do suporte para realização e participação no 
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Evento de Abertura do Curso de Especialização em Direito Sanitário com ênfase em 

Judicialização da Saúde, que ocorreu nos dias 13 e 14 de maio, em São Paulo/SP. 

Também ligado a esse Projeto, o Conasems participou de Oficinas realizadas para 

validação do material produzido para o Curso. 

 

Abertura do Curso de 

Especialização em Direito 

Sanitário com ênfase em 

Judicialização da Saúde 

13/05/2019 

Além disso, durante o mês de maio, a Assessoria Jurídica realizou, em parceria 

com a assessoria da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), uma série de agendas junto ao 

Supremo Tribunal Federal (STF) para tratar dos seguintes processos que estavam 

previstos para julgamento em Plenário no dia 22/05/2019: 1) Recurso Extraordinário 

566471: União, Estados, Distrito Federal e Municípios podem ser condenados 

judicialmente a fornecer medicamento de alto custo não contemplado no respectivo 

programa de dispensação; 2) Recurso Extraordinário 657718: o Estado tem o dever de 

fornecer medicamento não registrado na ANVISA; 3) Embargos de Declaração no 

Recurso Extraordinário 855178: responsabilidade solidária dos entes públicos na 

judicialização da Saúde; 4) Proposta de Súmula Vinculante 4: responsabilidade solidária 

dos Entes Federativos no que concerne ao fornecimento de medicamento e tratamento 

médico ao carente e possibilidade de bloqueio de valores públicos para o fornecimento 

de medicamentos e tratamento médico ao carente. 

A Assessoria Jurídica produziu memoriais sobre os processos que estavam na 

pauta e, a partir desses documentos, realizou visita ou acompanhou o Presidente ou 

Diretores do Conasems em visitas a 10 dos 11 Gabinetes dos Ministros do STF, com 

destaque para encontro presencial com os Ministros Dias Toffoli e Carmem Lúcia. 

Adicionalmente, esteve presente na Sessão Plenária do STF de 22/05/2019. 
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Nos meses de maio e junho, a Assessoria Jurídica também se ocupou da 

organização do Seminário “Judicialização da Saúde em Debate”, a ser realizado em 

parceria com o Conass durante o XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de 

Saúde. O Seminário contará com 3 (três) períodos de atividades e 4 (quatro) mesas, 20 

(vinte) palestrantes e mais de 200 (duzentos) participantes, dentre Secretários 

Municipais de Saúde, profissionais das Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, 

membros do Poder Judiciário e do Ministério Público, e outros operadores do Direito 

que atuam na área. Também como atividade preparatória do XXXV Congresso, a 

Assessoria Jurídica participou enquanto membro da Comissão Organizadora da XVI 

Mostra Brasil aqui tem SUS, a ser realizada durante o evento. 

Acerca do acompanhamento de processos judiciais, cumpre relatar que durante 

o período, 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: Federação Nacional 
de Agentes comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às Endemias 
(FENASCE) 
POLO PASSIVO: União, Conasems e 
Conass 
OUTROS INTERESSADOS: MPF 

1009668 -02.2017.4.01.3400 
2ª VARA FEDERAL CÍVEL - JFDF 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

POLO ATIVO: Ministério Público 
Federal (MPF) 
POLO PASSIVO: Conasems - Conass 

0002076 -71.2016.4.01.4300 
1ª VARA FEDERAL DE PALMAS 

JFTO 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

TRF 1ª REGIÃO - 6ª TURMA APELAÇÃO 

SUSCITANTE: MPF 
INTERESSADOS: Conselho Regional 
de Enfermagem de Santa Catarina 
(COREN/SC), Estado de Santa 
Catarina, Município de São 
Lourenço do Oeste/SC, União -
Advocacia Geral da União (AGU) 
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, no mês de abril de 2019, foi exarada sentença 

na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo (Proc. 0729614-

10.2018.8.07.0001, em trâmite na 22ª Vara Cível de Brasília) proposta pelo Sr. Cleiton 

Charles da Silva em face do Conasems, referente ao processo seletivo de contratação de 

tutores feito pela empresa Prime Educ. para atender ao Projeto do Conasems “Aedes na 

Mira”, tendo o juízo a quo julgado IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor 
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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 importantes atores do SUS, além de reunir-se com 

os membros da Diretoria da Entidade e os colaboradores da Secretaria Executiva do 

Conselho, acompanhando as atividades e deliberando sobre as questões postas. 

Cumpre registrar o importante papel desempenhado pelo Presidente do 

Conasems na defesa e na promoção do SUS e no fortalecimento e 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: 

MARÇO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 
  

03 04- Feriado 05- Feriado 06 07 08 09 
       

10 11 12 13 14 15 16 

 

 XXII Congresso 
de SMS de 
Mato Grosso 
19:00 

Feira Negócios 
South América 
13:00 
Reunião Novo 
Nordisk  
17:00 

Cerimônia de 
Premiação 
South América 
18:00 
Reunião IPADS 
09:00 

Inauguração da 
Casa de Apoio 
Hospital 
Oftalmológico 
Itanhandu/MG 
17:00 

 

17 18 19 20 21 22 23 

 

III Jornada de 
Saúde do CNJ 
em São Paulo 
09:00 

Rede Nacional 
de Consórcios 
10:00 
Reunião com o 
Diretor da FCS 
da UnB 17:00 

Reunião Patri 
10:00 
Reunião TCU 
14:00 

Reunião 
COMSAUDE da 
FIESP 
16:00 

1ª Oficina Comitê 
Gestor Pesquisa 
APS - BH 
09:00 
13ª Conferência 
Municipal de 
Saúde São José 
dos Campos 
19:00 

Hospital 
Municipal em 
SC e SAMU 
09:00 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Oficina OPAS 
09:00 
Encontro da 
FNP Brasília 
15:00 

Conares 
temático 
09:00 

Conares 
temático 
09:00 
33º Congresso 
SMS/SP em 
Águas de 
Lindóia/SP 
19:00 

CIT 
08:30 
Reunião com a 
MDC Vacinas 
17:00 

 

Reunião IPADS em 
Campinas 
09:00 

 

31  
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ABRIL DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 02 03 04 05 06 

Dia Mundial da Saúde - OPAS 
05 de abril 

 

Reunião SVS 
10:00 
Audiência SAS 
14:00 
Reunião Projeto 
Apoiadores  
16:00 

Reunião SCTIE 
09:00 
V Congresso de 
SMS do Espirito 
Santo 
19:00 

Audiência Pública 
na Comissão de 
Seguridade Social 
e Família 
09:30 
Fórum Integra 
Saúde 
Federassantas em 
BH  
16:00 

8ª 
Conferência 
Municipal de 
Cruzília 
07:30 
Dia Mundial 
da Saúde 
OPAS/OMS 
09:00 

 

07 08 09 10 11 12 13 

 

 Café com Presidente 
09:00 
Reunião Dep. 
Luizinho 12:00 
Reunião SAS 
14:00 
XXII Marcha Defesa 
Municípios 15:00  
Reunião Tripartite 
16:30 
Reunião com Dep. 
Herculano Passos 
18:00 
Entrevista New York 
Times 
20:00 

Reunião SGTES  
10:00 
Reunião com a 
ASPROMED 
11:00 
Entrevista TCU 
13:30 
XXII Marcha em 
Defesa dos 
Municípios 
16:40  
11º Congresso   
de SMS de 
Pernambuco 
em Gravatá/PE 
19:00 

11º Congresso   
de SMS de 
Pernambuco em 
Gravatá/PE 
08:30 
70° 
Congresso de SMS 
de Santa Catarina 
em Chapecó/SC 
17:00 

70° 
Congresso de 
SMS de Santa 
Catarina em 
Chapecó/SC 
17:00 

 

14 15 16 17 18 19- Feriado 20 

 

Reunião em 
Campinas 
17:00 

Reunião no 
Cosems/MG 
09:00 
Reunião Tripartite 
16:30 

1º Seminário 
Regional de 
Malária  
Breves/PA 

1º Seminário 
Regional de 
Malária 
Breves/PA 
 

  

21 22 23 24 25 26 27 

 28°Congresso  
Autoridades  
FEHOSP 
Atibaia/SP  
09:00 

IX Congresso de 
SMS do Piauí 
08:30 
 
 
 
 

 

31º Congresso 
de SMS do Rio 
Grande do Sul 
09:00 
Reunião da 
Diretoria para 
Membros CIT 
14:00 
Reunião SAS 
17:00 

Reunião de CIT 
09:00 
Congresso SMS 
Mato Grosso do 
Sul - Ponta Porã/ 
MS 
19:30 

Congresso 
SMS Mato 
Grosso do Sul 
em Ponta 
Porã/MS 
08:30 

 

28 29 30 

 
Dia Mundial da Saúde – OPAS - 05 de abril  

 Conares - 14:00 
7° Congresso Norte 
Nordeste 
Fortaleza/CE 19:00 

7° Congresso Norte 
Nordeste 
Fortaleza/Ceará 
09:00 
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MAIO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 

01 - Feriado 02 03 04 
7° Congresso 
Norte Nordeste 
Fortaleza/Ceará 
09:00 

   

05 06 07 08 09 10 11 
  Reunião com o 

Presidente CNS 
10:00 
Reunião com 
Representantes da 
Direção do Cosems/SP 
11:00 
Audiência Pública PIUBS 
- 14:00   
Reunião com Dep. 
Luizinho - Tabela SUS 
14:30 
Reunião Tripartite 
16:30 
Reunião na SAS  
18:00 

Lançamento do 
Caderno 
Legislativo da 
Criança e do 
Adolescente 2019 
da Fundação 
ABRINQ/SP 
09:00 
 
 

Reunião Sanofi 
09:00 
Reunião MRP 
Auditoria - 10:00 
Reunião Mega 
Estande – 10:30 
Reunião com a 
Presidente do 
Cosems/GO 
11:00 
Reunião na CGU 
Critérios de 
Rateio - 14:00 
Entrevista com a 
Consultoria HAGE 
Compliance 16:30  
Reunião Diretoria 
do Dep. DST/AIDS 
e Hepatites Virais 
17:30 

 

 

12 13 14 15 16 17 18 

 

Abertura do Curso 
de Especialização 
em Direito 
Sanitário 
HCor - 09:00 
Reunião Conselho 
Superior da 
FIOCRUZ - 10:00 
Palestra 
Faculdade São 
Lourenço/MG 
19:30 

Reunião Tripartite 
16:30 

Avant-Première 
GLICA com o 
lançamento da 
Web Série Glica 
Melito - São Paulo 
10:00 
Evento FIESP 
“A Saúde no 
Estado de São 
Paulo” 
16:00  

Café com 
Presidente 
09:00 
Reunião com a 
Representante 
HAOC - Sra. Ana 
Paula - 14:00 
Reunião com o 
DEPEN - 15:00 
Reunião com o 
Ministro Dias 
Toffoli - 16:00 

 

 

19 20 21 22 23 24 25 

 

INSS de São 
Lourenço 
 
 
 

26ª Feira Hospitalar em 
São Paulo 
11:00 
Reunião com Dr. 
Gabbardo 
19:00 
Reunião com Maurício 
de Campestre/MG 
20:00 

Reunião no 
Cosems/MS 
11:00 

XXXV Congresso 
Estadual de 
Secretarias 
Municipais de 
Saúde do 
Paraná/PR  
19:00 

 

 

26 27 28 29 30 31 

 
 

Reunião do SES 
Minas Gerais 
09:00 
Audiência na 
Assembleia 
Legislativa 
10:00 

Seminário Compras 
Públicas de 
Medicamentos Anvisa 
Brasília - 08:00 
Reunião com Fernanda e 
Vinícius com Dr. Eri - 
11:00 
Reunião Secret. 
Francisco SAS/MS e Dep. 
Carmem Zanoto - 13:00 

Reunião da 
Diretoria 
08:00  

CIT 
09:00 
 
 
 

VI 
Congresso 
de Direito e 
Saúde do 
Ceará 
16:00 
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JUNHO DE 2019 

DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

 01 
 

02 03 04 05 06 07 08 
 Gestão da Saúde 

- INSPER 
SMS Mato Grosso 
do Sul 

Rede 
Colaborativa 
09:00 

 

  

19 10 11 12 13 14 15 

 

 Reunião com 
Haydée Padilla  
11:00  
Reunião sobre o 
Cerimonial do 
XXXV Congresso 
14:00 
Reunião com 
Hepatites Virais 
15:00 
Reunião 
Tripartite 
16:30 

Encontro na 
Comissão de 
Seguridade Social 
e Família da 
Câmara dos 
Deputados  
09:30 
Reunião com 
FIOCRUZ 
16:30 
 
 

Seminário 
Salvador 
09:00  

Reuniões 
Conasems 
09:00 

 

16 17 18 19 20- Feriado 21 22 

 

Reuniões 
Deputados 
14:00 
Reunião com a 
Vertex 
17:00 

Seminário 
Federalismo 
14:00 
Reunião 
Tripartite 
16:30 

 

 

  

23 24 25 26 27 28 29 

 

 CIB Cosems/GO 
08:30 
 
 

Café com a 
Frente 
Parlamentar 
Mista 
08:00 
Audiência Pública 
Câmara dos 
Deputados 
10:00 
Reunião de 
Diretoria com os 
Membros da CIT 
14:00 

Reunião Comitê 
Gestor PROADI- 
SUS  
08:00 
CIT 
09:00 

  

30  
 

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 
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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 três eventos “Café com o Presidente”, em 

Brasília/DF, apoiados com base no TRE nº 025/2019 (evento de 21 de março de 2019 – 

Tema Principal: XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde); no TRE 

nº 030/2019 (evento de 09 de abril de 2019 – Tema: Programa de Integridade do 

CONASEMS); e no TRE nº 035/2019 (evento de 17 de maio de 2019 – Tema: Posição das 

ações relativas à consecução do XXXV Congresso do CONASEMS e Acordo Coletivo 

2019/2020). Somando-se os três eventos, foram providenciadas três locações de sala 

em Hotel contratado pelo Conasems, com equipamentos audiovisuais e internet (wi-fi), 

material e equipe de apoio, além de serviços de água, café da manhã e almoço para 117 

(cento e dezessete) pessoas, incluindo o colaborador externo Marcelo Carvalho e 

Consultor da “Hage Compliance”, este último no evento do dia 09/04/2019. 

3 Reuniões da Diretoria 

As Reuniões da Diretoria Executiva Nacional do Conasems possuem calendário e 

agenda pré-definidos e são realizadas anteriormente às reuniões da 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, as reuniões aconteceram nos dias 24 de abril, 29 

de maio e 26 de junho, com as seguintes Pautas: 

 24/04/2019 - Reunião da Diretoria com os membros da CIT e participação da 

Dra. Carissa Etiene, Diretora Geral da OPAS (TRE nº 031/2019): i) Abertura e Informes; 

ii) Pauta da CIT de 25/04/2019; iii) e Fala da Diretora Geral da OPAS. 
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Reunião da Diretoria Executiva Nacional – Abril de 2019 

 29/05/2019 - Reunião da Diretoria (TRE nº 037/2019): i) Café com 

Parlamentares; ii) 20º Episódio da 3ª Temporada dos Webdocs Brasil aqui tem SUS – 

Experiência sobre Judicialização do Município de Joinville/SC; iii) Informes – Mauro 

Junqueira e Carmino Souza (Oncologia); iv) Pauta da CIT de 30/05/2019; v) Regulamento 

Eleitoral; vi) Apoio do Conasems às Mostras Estaduais; vii) 16ª Conferência Nacional de 

Saúde; e vii) Projeto Apoiadores no XXXV Congresso do Conasems. 

 

   
Reunião da Diretoria Executiva Nacional – Maio de 2019 
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Reunião da Diretoria Executiva Nacional – Maio de 2019 

 Reunião da Diretoria Executiva do Conasems, no dia 26/06/2019 (TRE nº 

044/2019): i) Abertura e Informes; ii) Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 

(PRONON) e Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 

(PRONAS/ PCD); iii) Projeto SUS Legis 2; iv) Pesquisa TIC Saúde; v)  Governança da 

Informação Rede Conasems-Cosems; vi)  Lançamento do 21º e do 22º Episódio da 3ª 

Temporada dos Webdocs Brasil Aqui Tem SUS – Minas do Leão/RS e Apucarana/PR; vii)  

Manual sobre medidas de proteção à saúde dos agentes que atuam no controle vetorial 

das arboviroses transmitidas pelo Aedes Aegypti – SVS/MS; viii)  Minuta de investimento 

para aquisição de câmaras refrigeradas para as salas de imunização da Rede de Frio - 

SVS/MS; ix) Projeto Regionalização - Conasems/HAOC; x)  Lançamentos Conasems no 

XXXV Congresso Nacional; e xi) Pauta da CIT de 27/06/2019. 

Ao todo, para a realização das três Reuniões da Diretoria do quadrimestre em 

foco, com base em cada um dos TRE foram emitidas passagens aéreas e realizado o 

pagamento de ajuda de custo (deslocamento) e reservada hospedagem com 

alimentação (café da manhã e jantar) para 56 (cinquenta e seis) pessoas; custeados 

serviços de água, café, chá e almoço, além de três serviços de coffee break, para 120 

(cento e vinte) participantes; realizadas três locações de sala, com equipamentos 

audiovisuais, impressora com insumos e sistema de som (caixas acústicas, microfones 

sem fio e serviços de gravação); contratados serviços de internet; providenciado 
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material de apoio; e disponibilizadas 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 25 de abril, 30 de maio e no dia 27 de junho de 2019, na Sede da 

OPAS em Brasília/DF; as pautas dessas reuniões constam do Caderno anexo. 

4 Reuniões 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, foram realizadas duas reuniões do Conares: uma Temática - 

Discutindo Necessidades de Saúde no SUS, nos dias 26 e 27 de março, em Brasília/DF, 

sendo os responsáveis pela atividade os Assessores Técnicos Blenda Leite e Daniel 

Faleiros; e a outra no dia 29 de abril, durante a realização do VII Congresso Norte 

Nordeste, na cidade de Fortaleza/CE, sob a responsabilidade do Coordenador da 

Assessoria Técnica Nilo Bretas.  

Durante todo o dia 26 de março e a manhã do dia seguinte, o Conares Temático 

teve como objetivo discutir as necessidades de saúde no SUS para alinhamento do tema 

no Colegiado, pois está em vigor, por meio do PROADI-SUS, a 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, sendo que o 

objetivo desse Projeto é apresentar elementos para formulação da metodologia do 

critério de rateio dos recursos federais para financiamento das ações e serviços públicos 

de saúde, e como parte das atividades propostas pelo Projeto está a realização de 

oficinas com o intuito de discutir as necessidades de saúde no Brasil e alinhar o conceito 

de necessidades de saúde, considerando as características continentais do nosso País. 
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A pauta nesses um dia e meio foi: i) Apresentação do Projeto “Metodologia de 

critério de rateio dos recursos federais destinados aos demais entes da federação”; ii) 

Grupo Focal dos participantes – grupos com Roteiro de questões (tópicos) sobre 

Necessidades de Saúde a partir do conhecimento; iii) Síntese da Discussão do Grupo 

Focal; iv) Encontro com a Literatura sobre Necessidades de Saúde; iv) Tópicos do Texto 

a ser elaborado pelos Grupos; v) Discussão nos Grupos de confronto entre literatura e 

com a síntese do Grupo Focal; vi) Apresentação das sínteses finais dos Grupos; e vii) 

Grande Roda com síntese da discussão construída a partir da experiência prática e 

reconstruída com base no cotejamento da literatura. 

Já na tarde do dia 27, a pauta do Conares foi: i) Leitura da Ata da Prestação de 

Contas ao Conselho Fiscal; ii) Impactos na Atenção Básica do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB): Análise da Aplicação 

do Incentivo Financeiro por Desempenho às Equipes de Saúde no Brasil; iii) 

Apresentação de Projetos da FIOCRUZ; iv) Plano do Conasems  para   fortalecimento da 

Atenção Básica; v) XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; vi) 

Pauta da CIT. 

Participaram das atividades os membros do Conares (Presidente e Diretoria 

Executiva do Conasems; Secretários Municipais de Saúde das Capitais; Presidentes dos 

Cosems; e os terceiros membros indicado pelos Cosems); o Coordenador Técnico e os 

Assessores Técnicos da Entidade; e convidados e especialistas no tema. 

Para a realização do evento foram disponibilizados os seguintes recursos (TRE nº 

010/2019): i) locação de uma sala com capacidade para duzentas pessoas com 

equipamentos audiovisuais, acesso à internet, impressora, sistema de som com 

microfone sem fio, sistema de gravação de áudio com operador; ii) sete salas para 

trabalhos em grupo, com flipchart e bloco de papéis; iii) material de apoio (pautas 

impressas, listas de presença, pastas, blocos de anotações e canetas); iv) equipe de 

apoio à reunião (recepção dos participantes, elaboração de Ata e suporte às ações da 

Mesa Diretora e Plenária); v) água e café durante a reunião, bem como coffee break e 

almoço para os participantes; e vi) passagens aéreas para todo o grupo, com pagamento 

de ajuda de custo e custeio de hospedagem. 
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Conares Temático “Discutindo Necessidades de Saúde no SUS” - 26 e 27 de março de 2019, Brasília/DF 
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A reunião do Conares do dia 29 de abril, parte da programação do VII Congresso 

Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, realizado em fortaleza/CE, contou 

com a presença de Secretários de Saúde de todas as regiões do País. Na ocasião, o 

Presidente do Conasems, Mauro Junqueira, lançou o Projeto Cidadania Jovem40, em 

parceria com a Bayer e o Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social 

(IPADS). O projeto é voltado para a promoção da saúde de adolescentes em 

vulnerabilidade social a partir da promoção do bem-estar físico, emocional e 

psicossocial. O Cidadania Jovem prevê palestras com profissionais especializados em 

Saúde do Adolescente para tratar de temáticas como sexualidade, prevenção da 

gravidez precoce, mudanças no corpo durante a transição para a fase adulta, dentre 

outros assuntos. 

Um outro Projeto oficialmente lançado pelo Conasems nesse Conares, foi o 

Acervo dos Sanitaristas, que está disponível desde março em plataforma para consulta 

de arquivos, documentos e artigos de grandes nomes da Saúde Pública brasileira, como: 

Gilson Carvalho, Guido Carvalho, Lenir Santos e Eduardo Jorge. Na Plataforma 

(www.portaldareformasanitaria.org) é possível  consultar o material do acervo nos seguintes 

temas: Administração Financeira do SUS, Financiamento Público e Orçamento, estando 

também disponíveis materiais que tratam da Atenção Básica, Direito à Saúde, 

Universalidade e Equidade, bem como Reforma Sanitária e Financiamento. Os quase mil 

arquivos disponibilizados foram recuperados pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública 

do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília 

(NESP/CEAM/UnB) e a iniciativa também contou com a parceria da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS). 

Também foram pauta da reunião a reposição de profissionais pelo Programa 

Mais Médicos e a vacinação da Influenza, debatida com a empresa farmacêutica Sanofi. 

As despesas com passagens aéreas e diárias dos membros do Conares e dos 

técnicos do Conasems foram custeadas pela Entidade por meio de recursos oriundos de 

                                                 

40 https://www.conasems.org.br/dois-projetos-promovidos-pelo-conasems-sao-lancados-durante-reuniao-do-
conares-em-fortaleza/ 
 

http://www.portaldareformasanitaria.org/
https://www.conasems.org.br/dois-projetos-promovidos-pelo-conasems-sao-lancados-durante-reuniao-do-conares-em-fortaleza/
https://www.conasems.org.br/dois-projetos-promovidos-pelo-conasems-sao-lancados-durante-reuniao-do-conares-em-fortaleza/
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Acordo de Cooperação com a OPAS/OMS (TRE s/nº) e as demais despesas (locação de 

espaço e equipamentos, alimentação no local etc.) foram custeadas pelo Cosems/CE. 

  

 

  

  

 
Conares – 29 de abril de 2019, Fortaleza/CE 
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5 Reuniões 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. 

No quadrimestre em pauta, excepcionalmente houve duas reuniões do Conselho 

Fiscal do Conasems, realizadas na Sede do Conasems, em Brasília/DF, nos dias 26 de 

março e 18 de junho de 2019, sendo responsável pela reunião a Gerência Geral, por 

meio das Gerências Administrativa, Orçamentária e Financeira e de Projetos.  

Na reunião do mês de março, foram apresentados os Relatórios de Atividades e 

Financeiro do período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019 e aprovadas por 

unanimidade as demonstrações da aplicação dos recursos promovida pelo Conasems. 

Também foram apresentadas as Prestações de Contas dos Cosems, referente ao período 

de SET-DEZ/2018, aprovadas junto aos respectivos Conselhos Fiscais, e verificadas 

exclusivamente a obediência das mesmas em relação ao previsto no Regulamento do 

Conasems, aprovado pelo Conares em 08/05/2018, pela Deliberação nº 002/2018. 

Já a reunião extraordinária ocorrida no mês de junho visou a apreciação da 

Prestação de Contas do Conasems referente ao trimestre de março a maio de 2019, em 

vista do encerramento da gestão da atual Diretoria Executiva, considerando que as 

eleições para a nova Diretoria serão realizadas na Assembleia Geral do Conasems, no 

dia 03 de julho, durante o XXXV Congresso Nacional da Entidade, em Brasília/DF. 

Ambas as reuniões ocorreram na Sede do Conasems, com a utilização de sua 

infraestrutura de sala, internet e equipamentos audiovisuais e multimídia, tendo sido 

providenciados os seguintes recursos, com base nos TRE nº 013/2019 e nº 036/2019: 

material de apoio, água e café durante a reunião e passagens, hospedagem e almoço 

para seis membros do Conselho Fiscal e para os Diretores do Conasems Cristiane Martins 

Pantaleão e Hisham Mohamad Hamida, Administrativa e Financeiro respectivamente. 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do Conasems, referente 

ao período de março a junho de 2019. 

Brasília, 30 de junho de 2019. 


