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REGULAMENTO  

 
II MOSTRA ESTADUAL DE SAÚDE AMAPÁ AQUI TEM SUS  

 COSEMS/AP 2020 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde-COSEMS/AP realiza a II Mostra Estadual de experiências 
municipais em saúde “ Amapá aqui tem SUS”, tem por objetivo estimular o intercâmbio de trabalhos bem 
sucedidos na gestão local do Sistema Único de Saúde - SUS, incentivando os municípios que procuram soluções 
inovadoras de forma a fortalecer a saúde como direito. 
 

2. MOSTRA ESTADUAL DE EXPERIÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 
 

O COSEMS AMAPÁ realizará a II Mostra Estadual de Saúde Amapá Aqui tem SUS - COSEMS/AP 2020 nos 
dias 23 e 24 de Abril 2020, estabelecendo os critérios de inscrição, seleção e premiação dos trabalhos. 
 
 

3. OBJETIVO: 
• Propiciar o intercâmbio de experiências municipais bem sucedidas no SUS;  
• Estimular, fortalecer e divulgar as ações de municípios que inovam nas soluções visando à garantia do direito à 
saúde;  
• Promover um espaço para a troca de experiências e reflexões sobre a gestão e organização de serviços de 
saúde. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES DOS TRABALHOS: 
 

a) MUNICÍPIOS: A data limite para a formalização da inscrição das experiências selecionadas pelos Municípios 
é dia 15 de Abril de 2020, encaminhando o formulário Anexo I, para o email cosemsap@hotmail.com. Os 
municípios do Estado do Amapá devem mobilizar suas equipes para apresentação de experiências de sucesso 
voltadas a saúde. 
 

a) ORGÃOS/INSTITUIÇÕES: A data limite para a formalização das inscrições com interesse em compor estande 
é dia 10 de Abril, encaminhando o formulário Anexo II, para o email cosemsap@hotmail.com 
 
 

b) Cronograma da II Mostra Estadual 2020: 
 

PERÍODO ATIVIDADE COMPETÊNCIA 
28/02/2020 Publicação do REGULAMENTO COSEMS/AP 

27/03/2020 Oficina de escrita dos Projetos mediada Pelo Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS 

APOIADORES/AUTORES/CO-
AUTORES 

02/03  a 15/03/2020 
O COSEMS/AP enviará convite as instituições 1º semana de março; 
 

- instituições interessadas deverão ecaminhar ao email 
cosemsap@hotmail.com  via ofício confirmando participação no 
evento até 15/03/2020. 

MONITORAMENTO DOS 
APOIADORES 

02/03 a 15/04/2020 

Elaboração dos trabalhos, (ver modelo anexo 1) Observar as 
temáticas estabelecidas (anexo 2) 
 

Inscrição dos Municípios se concretiza com envio do Projeto ao 
Cosems/Ap – Email: cosemsap@hotmail.com conforme anexo I. 
 

Inscrição dos estandes aos Orgão/Instituição, se concretiza com 
envio do projeto ao – Email: cosemsap@hotmail.com – Anexo I 

AUTORES GESTÃO 
LOCAL/APOIADORES 

23 e 24/04/2020 
 

Mostra Estadual Amapá Aqui tem SUS COSEMS/COMISSÃO 
ORGANIZADORA 

mailto:cosemsap@hotmail.com
mailto:cosemsap@hotmail.com
mailto:cosemsap@hotmail.com
mailto:cosemsap@hotmail.com
mailto:cosemsap@hotmail.com
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c) O Cosems Amapá terá 03 (três) vagas na 17º Mostra Nacional, selecionandos municípios com melhor pontuação 

na II Mostra Estadual Amapá Aqui tem SUS, estes representarão o COSEMS/AMAPÁ no evento em Campo 
Grande/MS nos dias 08 a 10 de Julho 2020. 

d) Todos os participantes  receberão certificados de participação online com Carga Horária de 12 horas. 
e) As experiências com melhores pontuações ou conceitos, receberão prêmios conforme definição neste edital. 

 

5. CATEGORIAS E SELEÇÃO de EXPERIÊNCIAS – II MOSTRA AMAPÁ AQUI TEM SUS 2020 
 

Os critérios de seleção foi estabelecido levando em consideração o quantitativo populacional dos municípios, 
conforme tabela abaixo:  
 

MUNICÍPIOS POPULAÇÃO CATEGORIA 
Pracuuba 5.120  

I 
Municípios com população até 11 mil habitantes 

Serra do Navio 5.397 
Itaubal 5.503 
Cutias 5.983 
Ferreira Gomes 7.780 
Amapá  9.109 
Calçoene 11.117  

II 
Municípios com população até 21.700 mil habitantes 

Vitória do Jarí 15.931 
Pedra Branca do Amaparí 16.502 
Tartarugalzinho 17.315 
Mazagão 21.632 
Porto Grande 21.971  

III 
Municípios com população acima de 21.900 mil habitantes Oiapoque 27.270 

Laranjal do Jarí 50.410 
Santana 121.364 
Macapá 503.327 
 
STANDS Instituições 
convidadas 
 

- 

IV 
Instituições e/ou Orgão com Projetos na área de saúde pública que 

podem ser modelo de mehoria nos serviços de saúde nos Municípios 
do Amapá 

 

 

5.1 DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS APRESENTADOS PELOS MUNICÍPIOS: 
 

A seleção se dará pela Comissão Julgadora designada para tal, compostas por 04 (quatro) Docentes dotados de 
conhecimento, convidados de instituições parceiras, assessores do Conasems e de outros Cosems, julgando a 
partir dos critérios abaixo: 
 

- a nota atribuída por cada avaliador pode variar entre 0 e 100 pontos, da seguinte forma:  
 
a) Relevância e Aplicabilidade – 20 pontos  
b) Ampliação do Acesso – 20 pontos  
c) Coordenação do Cuidado em Rede – 20 pontos  
d) Caráter Inovador – 20 pontos  
e) Alinhamento às Diretrizes do SUS – 20 pontos 

• A média das 5 notas (uma por avaliador) apontará a classificação das experiencias 
- No caso de empate serão utilizados como critérios de desempate, sucessivamente: 
a) maior nota no item relevância e aplicabilidade; 
b) maior nota no item ampliação do acesso; 
c) maior nota no item coordenação do cuidado em rede;  
d) maior nota no item caráter inovador;  
e) maior nota no item alinhamento às diretrizes do SUS. 
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6 - DA INSCRIÇÃO DO PÚBLICO E AVALIAÇÃO DOS PROJETOS NOS STANDES: 
 
b) Serão avaliados através do publico presente por votação individual; 
O participante deverá realizar a inscrição no evento através do link: http://bit.ly/2mostraamapa 
No credenciamento receberá uma Cédula individual e instransferível para Votar no projeto com melhor proposta 
de implementação junto aos Municípios. 

 

7 – DA APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS: 
 
 

As experiências serão apresentadas no evento da II Mostra Estadual de Praticas de Saúde do COSEMS/AP, dias 
23 e 24 de Abril de 2020, na Av. Ernestino Borges, 740 - Julião Ramos, Macapá - AP, 68908-198 – SEBRAE 
MACAPÁ. 
 

Para o cronograma das apresentações será realizado sorteio no dia 06 de Março 2020 as 9:00hs da manhã na 
2º Reunião Ordinária do COSEMS/AP, bem como afixado nos locais destinados às apresentações no dia da II 
MOSTRA ESTADUAL DO COSEMS/AP. 
 

• Cada apresentação deve respeitar o tempo máximo de 10 minutos;  
• Os trabalhos deverão ser apresentados Slides/Vídeos/Banner;  
• A apresentação poderá ser complementada pelo uso de outra tecnologia, desde que não ultrapasse o tempo 
estipulado (10 minutos);  
• No caso de uso de imagens de pessoas, é necessário ter autorização dos atores envolvidos, conforme anexo VI 
podendo ser um único documento com assinatura de todos os principais personagens. 
Após a apresentação de todas as experiencias será destinado tempo 05 (cinco) minutos para comentários da 
banca e 5 minutos para perguntas ou comentários do público presente se houver;  
 

8 – DA APRESENTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS NOS ESTANDES: 
 

- Usar criatividade para ornamentar o estande com objetos relacionados ao Projeto seja Banner/Cartaz etc.; 
- O autor deverá estar no estande durante todo o evento no dia 24/04 até o resultado final da votação do publico; 
 

8- DA PREMIAÇÃO PARA EXPERIÊNCIAS INSCRITAS NA II MOSTRA ESTADUAL DE SAÚDE AMAPÁ AQUI 
TEM SUS - COSEMS/AP 2020 
 

- Certificados de Participação para todos os inscritos na Mostra, Autores e Coautores dos projetos. 
 

Categoria I 
 

1º Lugar - Receberá R$1.000,00 (Hum mil reais) em dinheiro, passagem e hospedagem 
para o autor do projeto que representará o Cosems/Amapá na 17º Mostra Nacional em 
Mato Grosso do Sul/Campo Grande. 
2º Lugar – Receberá R$500,00 (Quinhentos) reais mais Medalha e Certificado de 
Participação na II Mostra Estadual de Saúde. 

Categoria II 
 

1º Lugar - Receberá R$1.000,00 (Hum mil reais) em dinheiro, passagem e hospedagem 
para o autor do projeto que representará o Cosems/Amapá na 17º Mostra Nacional em 
Mato Grosso do Sul/Campo Grande. 
2º Lugar – Receberá R$500,00 (Quinhentos) reais mais Medalha e Certificado de 
Participação na II Mostra Estadual de Saúde. 

Categoria III 
 

1º Lugar - Receberá R$1.000,00 (Hum mil reais) em dinheiro, passagem e hospedagem 
para o autor do projeto que representará o Cosems/Amapá na 17º Mostra Nacional em 
Mato Grosso do Sul/Campo Grande. 
2º Lugar – Receberá R$500,00 (Quinhentos) reais mais Medalha e Certificado de 
Participação na II Mostra Estadual de Saúde. 

Categoria IV 
STANDS Instituições 

convidadas 
 

1º Lugar - Receberá R$ 1.000,00 (Hum mil reais) em dinheiro, passagem e hospedagem 
para o autor do projeto – participar do Estande do COSEMS/AP XXXVII Congresso 
Nacional do CONASEMS em Mato Grosso do Sul/Campo Grande. 
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9 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 
O COSEMS AP nomeará a Comissão Organizadora da “II Mostra Estadual de Saúde Amapá Aqui tem SUS - 
COSEMS/AP 2020”;   

• O COSEMS/AP nomeará a Comissão Julgadora da Premiação das Apresentações; 
 • Os integrantes da Comissão Organizadora, não poderão ter trabalhos inscritos na Mostra, seja como autor 
principal ou co-autor; 
• A resolução com a nomeação da Comissão Organizadora terá publicidade através do Portal do CONASEMS;  
• Este edital será amplamente divulgado e publicado nos sites do CONASEMS;  
• Outras questões relacionadas à MOSTRA serão resolvidas pela Comissão Organizadora; 
 • Contatos para esclarecimentos; 

 

 COSEMS/AP 
(96) 991423135/32230280 

Macapá-Ap 17 de Fevereiro de 2020 
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II MOSTRA AMAPÁ AQUI TEM SUS – Edição 2020 
 
 

ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

I- IDENTIFICAÇÃO: 
 

MUNICÍPIO: UF: REGIÃO:  
N 

 
NE 

 
CO 

 
S 

 
SE 

GESTOR (A): 

AUTOR PRINCIPAL: NOME COMPLETO CONTATO DO 
PRINCIPAL: 
E-MAIL: 
TELEFONE: 

 AUTOR 

ENDEREÇO COMPLETO DO AUTOR PRINCIPAL: 

OUTROS AUTORES: (MÁXIMO 2) – NOME COMPLETO 

NOME DO RESPONSÁVEL COMPLETO e CPF PELA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
MODALIDADE DE INSCRIÇÃO: (MARCAR X) 
1 - Experiências das equipes de trabalhadores do 
município e/ou experiências da gestão municipal, 
incluindo aquelas executadas de forma compartilhada, 
cooperada, intersetorial ou interfederativa, nos respectivos 
territórios 

 
 

2 - Experiências dos Cosems 

 
 

II - TEMÁTICA: (ASSINALE A MODALIDADE E TEMÁTICA ADEQUADAS À  EXPERIÊNCIA INSCRITA) 
 

MODALIDADE 1 
 

1.1. GESTÃO E PLANEJAMENTO DO SUS  
1.2. CONTROLE SOCIAL E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA SAÚDE  
1.3. FINANCIAMENTO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
1.4. GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE  
1.5. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO MUNICÍPIO  
1.6. ATENÇÃO BÁSICA  
1.7. SAÚDE REPRODUTIVA  
1.8. MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE  
1.9. VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO  
1.10. REGULAÇÃO DO SUS NO MUNICÍPIO  
1.11. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  
1.12. REGIONALIZAÇÃO E GOVERNANÇA REGIONAL  
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III. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A EXPERIÊNCIA 
 

TÍTULO: Até 100 CARACTERES 
 
 

MODALIDADE: TEMÁTICA: 
 
 

APRESENTAÇÃO: Até 1500 CARACTERES 
 
 
 
 
OBJETIVOS: até 1000 CARACTERES 
 
 
 
 
METODOLOGIA: até 1500 CARACTERES 
 
 
 
 
RESULTADOS: até 1500 CARACTERES 
 
 
 
 
CONCLUSÃO: até 1250 CARACTERES 
 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: até 100 CARACTERES 
 
 
 
 
Declaro serem verdadeiras as informações prestadas. 
 
 
NOME COMPLETO E CPF DO RESPONSÁVEL PELA 
INSCRIÇÃO DO TRABALHO: 
 
 
 

COSEMS (  ) UF   SES/DF (    ) 

CARGO: DATA: 
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ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO ANEXO 1 
 

TÍTULO: 
• O título é a primeira credencial do trabalho a ser apresentado. Importante que seja claro, conciso e 
que informe o objeto/tema da experiência. O título poderá conter até 100 caracteres (com espaços). 

 
APRESENTAÇÃO: 
• Esse item deve conter um breve enunciado sobre a questão/problema que a experiência abordou, a 
caracterização do mesmo (incluir local, período e população alvo) e a motivação que fez com que fosse 
abordado no projeto. O texto poderá conter até 1500 caracteres (com espaços). 

 
OBJETIVOS: 
• Objetivo geral: enunciado curto, no infinitivo, que dialoga/responde à questão central do projeto e 
representa o ponto de partida para todo o planejamento da experiência. Objetivos específicos, se for o caso, 
devem dialogar com as questões acessórias do projeto, sejam desagregações do objetivo central da 
experiência ou contribuições potenciais da experiência (por quê? para quê? da pesquisa). Deve conter até 1000 
caracteres (com espaços). 

 
METODOLOGIA: 
• Apresenta de forma clara e concisa a estratégia institucional, o desenho e as fontes, instrumentos e 
recursos utilizados na experiência. Texto com até 1500 caracteres (com espaços). 

 
RESULTADOS: 
• Apresenta os principais resultados da experiência. Texto com até 1500 caracteres, com espaço, sem 
inserir tabelas, gráficos ou gravuras) 

 
CONCLUSÃO: 
• O texto final deve fazer uma síntese que responda aos objetivos da experiência e recomendações. 
Texto com até 1250 caracteres, com espaço. 

 
PALAVRAS-CHAVE: 
• Palavras que representem o tema e teor mais relevantes da experiência. Texto com até 100 

caracteres, com espaço 
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ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO PARA COMPOR ESTANDE 
 

 
 

TERMO DE RESPONSABILIDADE  
 
 

EU ....... NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL DA INSTITUIÇÃO/ORGÃ.................................................. 
ME COMPROMETO A ESTAR PRESENTE NA II MOSTRA AMAPÁ AQUI TEM SUS 2020 – 
COSEMS/AP, PARA CONCORRER NA CATEGORIA ESTANDE, PERMANECENDO NO ESPAÇO 
DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. 

 
 
 
 
 
 

NOME 
CARIMBO 

CNPJ INSITUIÇÃO 
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ANEXO 3 – TEMÁTICAS – MODALIDADE 1 
 

Experiências das equipes de trabalhadores do município e/ou experiências da gestão municipal, 
incluindo aquelas executadas de forma compartilhada, cooperada, intersetorial ou 
interfederativa, nos respectivos territórios; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-GESTÃO E PLANEJAMENTO DO 
SUS 

Inclui relatos sobre: 

Práticas na elaboração, articulação e acompanhamento dos Instrumentos de planejamento e de 
gestão do SUS, e de estratégias de construção de diagnóstico, análise de situação de saúde, 
definição de prioridades, metas e indicadores. 

Experiências colocando a informação em saúde como instrumento de gestão. 

Experiências de implantação e implementação de ouvidorias como instrumento de gestão do SUS. 

Experiências de processos e procedimentos legais de organização administrativa do sistema local 
de saúde: processos licitatórios/registro de preços/terceirização. 

 

Experiências de organização das referências e os processos de pactuação. 

Experiências em processos de contratualização de serviços de saúde, integração regional e 
adequação dos limites geográficos. 

 
Experiências de participação na CIR e processos decisórios (CIR e CIB, COAP – Decreto nº 7.508). 

 

1.2- CONTROLE SOCIAL E 
PARTICIPAÇÃO DA 
COMUNIDADE NA SAÚDE 

 
Inclui relatos sobre experiências de controle social e participação da comunidade no SUS. 

 
 
 
 
 
 
 

1.3- FINANCIAMENTO E O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE 

Inclui relatos de experiências sobre a organização e funcionamento do Fundo Municipal de 
Saúde: 

 
Planejamento e execução orçamentária, conforme instrumentos de planejamento em saúde. 

 
Gestão dos recursos financeiros. 

 
Acompanhamento e análise dos sistemas: FNS; SIOPS; BPS; APURASUS, HORUS. 

 
Alocação de recursos: planejamento e respectivas análises. 

Experiências em gestão de custos em saúde. 

Experiências sobre gastos em ações e serviços públicos de saúde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4- GESTÃO DO TRABALHO E DA 
EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

Inclui relatos sobre experiências dos processos de gestão do trabalho nas Secretarias 
Municipais de Saúde: 

 
Experiências abordando questões como planos de cargos, carreira e salários; a implantação de 
mesas de negociação; o planejamento dos processos gerenciais e da estrutura organizacional da 
área de gestão do trabalho nas SMS, a formulação e a implementação de programas de qualificação, 
incentivo e vínculo dos profissionais. 

 
Experiências sobre relações de trabalho a partir da participação do trabalhador na gestão da saúde 
no território e o resultado para a efetividade e eficiência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
Experiências da gestão com a participação do trabalhador como sujeito e agente transformador de 
seu ambiente e das ações nos processos de trabalho: na organização da assistência à saúde; na 
organização do cuidado. 
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Inclui relatos sobre experiências na educação na saúde e formação de profissionais de saúde 
com ênfase na mudança das práticas dos profissionais e do trabalho das Equipes, no 
desenvolvimento das ações de saúde: 

 
Experiências em Educação Permanente em Saúde como ferramenta para a reflexão crítica sobre a 
prática cotidiana dos serviços de saúde, visando mudanças nas relações, nos processos, nos atos de 
saúde e nas pessoas. 

 
Experiências na construção de propostas de sensibilização e qualificação visando à formação dos 
gestores, trabalhadores e usuários do SUS. 

 
Experiências de integração ensino-serviço. 

 
Experiências na discussão de diagnóstico, planejamento e implantação do COAPES – Contrato 
Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde de acordo com as necessidades locorregionais. 

  
 
 
 
 

1.5- JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO 
MUNICIPIO 

 
Inclui relatos sobre processos locais de organização do município frente à Judicialização: 

 
Experiências de núcleos de apoio técnico e de análise das demandas judicias. 

 
Experiências e arranjos de cooperação com o Sistema de Justiça, inclusive pré- processuais para a 
prevenção da Judicialização. 

 
Experiências de manejo da Judicialização no âmbito municipal que conduziram à redução do número 
de demandas judiciais. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6. ATENÇÃO BÁSICA 

Inclui relatos sobre a gestão e organização da AB no município: 
 

Experiências na gestão administrativa e financeira com foco na realidade das UBS e seus 
territórios. 

 
Experiências em ações comunicativas entre dirigentes, técnicos e usuários dos serviços visando a 
democratização das relações e otimizando resultados. 

 
Experiências de implantação e implementação de Gerentes de Unidades, Gerentes de Território da 
AB. 
 
Estratégias de atenção na articulação dos territórios: parcerias, pontos de apoio, HPP, UPA, Atenção 
Domiciliar. 

 
Ações e atividades de acolhimento e aproximação dos serviços de saúde e usuários. 

 
Ações de promoção da saúde. 
 
Experiências de promoção da equidade e garantia de acesso à saúde de grupos historicamente 
excluídos: populações em situação de rua, negra, ciganos, quilombolas, indígenas, LGBT, campo, 
floresta e águas entre outros. 

 
Experiências com ações e metodologias de planejamento das estratégias intersetoriais visando a 
melhoria da qualidade de vida das comunidades. 

 
Experiências de integração entre a atenção básica e a vigilância em saúde 

 
Experiências de ordenamento da rede de saúde e da coordenação do cuidado: matriciamento / 
integração com NASF. 

  

 
 
 

1.7. SAÚDE REPRODUTIVA 

 
Inclui relatos sobre: 

 
Experiências de oferta e abordagem sobre métodos contraceptivos. Experiências para 

o enfrentamento e redução da mortalidade materna. 

Ações de saúde para proteção das mulheres e crianças contra práticas nocivas. 
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1.8. MODELO DE ATENÇÃO À 
SAÚDE 

Inclui relatos sobre: 
 

A construção da Rede de Atenção à Saúde. Monitoramento 

regional da Rede de Atenção à Saúde. 

Experiências com estratégias de diagnóstico e governança, nas discussões de ofertas de serviços e 
resolutividade regional. 

 
Experiências nas pactuações e na definição das portas de entradas, fluxos e referências e contra-
referências. 

 
Experiências na organização do Transporte Sanitário. 

Experiências da AB como ordenadora da rede. 

Experiências com a programação e acompanhamento das ações e serviços de saúde no território e 
na região. 
Experiências de regulação sob controle da AB: atenção especializada, apoio diagnóstico e atenção 
hospitalar. 

  
 

1.9. VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO 
MUNICÍPIO 

 

Inclui relatos sobre experiências em ações e serviços de vigilância epidemiológica, vigilância 
ambiental, vigilância sanitária e saúde do trabalhador. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10. REGULAÇÃO DO SUS NO 
MUNICIPIO 

 
Inclui relatos sobre implantação e implementação de ações sobre a regulação no território: 

 
Experiências na Regulamentação, controle e fiscalização sobre produtores de bens e serviços de 
saúde públicos e privados. 

 
Experiências no acompanhamento e avaliação sobre as ações finais da atenção à saúde: qualidade, 
humanização, resolubilidade e satisfação do usuário. 

 
Inclui relatos sobre ações e estratégias sobre processos de regulação da atenção à saúde: 

 
Experiências em contratualização dos serviços com foco na rede de atenção. 

 
Experiências no monitoramento e fiscalização, processamento das informações para pagamento, 
cadastro dos estabelecimentos de saúde e profissionais, autorização de internações e apoio 
diagnóstico, etc. 

 
Experiências de Regulação do acesso. 

 
Implantação de protocolos de encaminhamento e estruturação dos fluxos referência e contra-
referência, 

 

Experiências sobre gestão de leitos. 
  
 
 
 
 

1.11. GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 

 
Inclui relatos sobre experiências na organização da assistência 
farmacêutica no município: 
Experiência na Educação continuada e permanente vinculada à atenção básica/ matriciamento / 
Integração AB – Gestão da Clínica. 
Experiências no planejamento e análises de Componentes: Estratégico/ Especializado. 
Experiência na qualificação e estrutura local / Qualifar. 

 
Experiência no financiamento compartilhado para: aquisição de medicamentos/ equipamentos e 
mobiliário. 
Experiência de Programação / Distribuição e Dispensação. 
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