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I APRESENTAÇÃO 

O  Conselho Estadual de Secretarias Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS-BA), 

vinculado ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), é instância 

colegiada representativa dos gestores municipais de saúde do estado da Bahia, segundo seu estatuto 

tem como finalidade, deliberar acerca de diretrizes gerais de atuação dos secretários municipais de 

saúde, representar os secretários junto a instituições, conselhos, assembleias ou reuniões de caráter 

municipal, estadual e nacional, lutar pela implementação do SUS, participando enquanto representante 

dos secretários municipais de saúde, lutar pela autonomia dos municípios, deliberar junto a secretaria 

estadual sobre a gestão do sistema de saúde e apoiar o Conselho Estadual de Saúde (CES) no 

desenvolvimento de suas atividades.  

Dentre as atividades que o COSEMS-BA desenvolve está a participação, coordenação e 

organização de reuniões, seminários, congressos, estudos, pesquisas, prestação de serviços, 

capacitação e educação permanente e continuadade 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. 

Assim, visando subsidiar a elaboração do Plano Anual de Trabalho ou Relatório Anual de 

Gestão do COSEMS-BAHIA referente ao ano em curso, são elaborados, no âmbito da Secretaria 

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

a mesma periodicidade desses últimos.  

Para fins de alinhamento de informações os relatórios anual e quadrimestrais seguem como 

matriz de referência os documentos utilizados pelo CONASEMS.  

As atividades desenvolvidas pelo COSEMS-BAHIA são previamente planejadas e 

delineadas em reunião realizada no fim de cada ano com equipe diretiva e corpo técnico com a 

participação de convidados. 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 COSEMS-BAHIA. 

 

II INTRODUÇÃO 

No período em referência, compreendido entre os meses de setembro a dezembro de 

2019, destaca-se por parte do COSEMS/BA a realização do Seminário sobre o Novo Modelo de 

Financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS), realizado em Salvador, dia 14 de outubro de 2019, 

que reuniu cerca de mil pessoas entre secretários municipais de saúde de todas as regiões da Bahia, 

secretários de outras pastas, técnicos da área da saúde e autoridades nacionais e estaduais.  
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O novo modelo foi apresentado pelas representantes do Ministério da Saúde (MS) e avaliado 

pelos representantes do Conasems que apresentaram o parecer do órgão. 

A reforma do atual mecanismo de transferências federais tem o objetivo de estimular o 

aumento da cobertura (cadastro) da APS, principalmente entre as populações vulneráveis, ressaltar 

resultados em saúde da população (desempenho da APS), incentivar avanços na capacidade instalada, 

organização dos serviços de APS e ações de promoção e prevenção, enfrentarem a dificuldade de 

fixação de profissionais e estar em conformidade com a Lei Complementar nº 141/2012. 

No mesmo período foi realizado Planejamento Regional Integrado: Oficina Modelagem e as 

oficinas do desenho territorial em saúde – PRI com monitoramento da implantação da PPI. Essas 

oficinas aconteceram nas 09 Macro regiões de Saúde do estado da Bahia, promovidas pela Secretaria 

de estado e parceria do COSEMS/BA, contando com participação efetiva do Apoio Institucional e os 

gestores municipais de saúde. Outro evento de destaque foram as Capacitações do Sistema DIGISUS 

Gestor/Módulo Planejamento – DGMP na Região de Saúde, promovida pelo SEMS – Secretaria 

Estadual do Ministério da Saúde e equipe de Apoio do COSEMS/BA.  

Destacamos ainda a participação do COSEMS/BA no Seminário Modelo de Compra de 

Medicamentos da Atenção Básica. A expectativa com o novo modelo apresentado é alcançar uma 

economia de até 30% aos cofres públicos. Além disso, os principais beneficiados serão os municípios 

que têm dificuldade de concluir as licitações devido ao desinteresse de fornecedores e os altos custos 

administrativos, a redução do custo administrativo e logístico, já que não será mais necessário realizar 

licitação, nem o deslocamento até a capital para buscar os medicamentos, visto que as entregas 

ocorrerão na própria localidade. O evento reuniu autoridades, secretários municipais de saúde, 

farmacêuticos e técnicos dos municípios, representantes do MPBA e dos órgãos de controle. 

Os eventos buscaram reafirmar a atuação do COSEMS/BA através das ações: oferta de 

cursos para formação/qualificação dos Coordenadores de CIR e dos gestores municipais; discussões 

acerca do Planejamento Regional Integrado, sobretudo os aspectos da Governança no SUS, 

qualificação dos PMS de modo a subsidiar a construção dos Planos Regionais, fortalecendo a 

importância desse instrumento de gestão como outros instrumentos de gestão; estratégias para 

implementar no estado da Bahia a planificação da ABS; fortalecimento dos gestores municipais de 

saúde a partir da articulação com o fazer do Apoio Institucional do COSEMS/BA; revisão do 

Regimento CIB/CIR; Elaboração de ferramenta informativa para os gestores cujo conteúdo promova o 

conhecimento sobre o SUS com suas normativas; discussão das redes de atenção repensando o 

formato dos fóruns e resgatando o papel desse espaço; Discussão sobre o novo financiamento da 

Atenção Primária em Saúde; Fortalecimento dos GT’s das CIR, dotando a própria CIR de capacidade 

técnica para tomada de decisões. 
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Não menos relevantes, foram às atividades desenvolvidas diante das mudanças promovidas 

pelo Governo Federal que mobilizaram a Diretoria em agendas com o Ministério da Saúde e em ações 

de orientação e apoio aos gestores municipais. 

As atividades ora descritas se referem as ações desenvolvidas pelos membros  do Corpo 

Técnico, que é constituido assessoria administrativa, assessoria técnica, assessoria juridica, assessoria 

de comunicação social, assessoria de assistência farmacêutica, coordenação e equipe de apoio 

institucional, além de secretários municipais de saude convidados e membros da diretoria do conselho.     

 
III ATIVIDADES DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

Controlar os recebimentos e remessas de correspondências e documentos, 

coordenando as atividades administrativas, financeiras e de logística da unidade, organizando os 

arquivos e gerenciando informações. 

Atividades da área financeira de controle bancário e de contas, cuida do fluxo de 

caixa, das cobranças e investimentos, emissão de relatórios e de contas a pagar e receber, 

lançamento de cheques e organização de documentos. 

Efetuar levantamentos e controles de pouca complexidade relativos aos registros das 

transações financeiras, realizar conciliação bancária das contas, conferindo os lançamentos de 

tarifas, pagamentos e créditos, efetuar a baixa no sistema de controle bancário, verificando 

eventuais pendências, realizar os processos de recebimento, realizar relatórios de despesas, taxa 

de administração e intermediação, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques, 

controlar todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, 

encargos, etc.), conferir os protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para 

pagamento, emitir as guias de recolhimento dos impostos, efetuar o processo de Transferência 

Eletrônica de Dados (TED), conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os 

comprovantes, separar guias de pagamento e notas fiscais, baixar diariamente os cheques e 

pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira (internos e externos).  

Durante esse quadrimestre especificamente foi responssável pela organização do sobre 

o Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) e Seminário Modelo de 

Compra de Medicamentos da Atenção Básica. Foi responsável pela organização mensal da CIB 

ordinária e a Assembléia Geral do COSEMS/BA.  
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IV ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

As Atividades da Assessoria Técnica dispõem sobre as agendas temáticas definidas, com 

base nas Diretrizes para as ações do Cosems Bahia. Além da realização de estudos, consolidados, 

síntese de materiais e encaminhamento de informações através de e-mails, mensagens de textos. 

Seguem listadas a seguir as Atividades/Reuniões em que a assessoria técnica participou: 

 7º Encontro de Prefeitos da Bahia sob tema: Estratégias de Gestão e Captação de 

recursos no Hotel Vila Galé em Camaçari. Onde foi apresentado no stand do Cosems/Ba, o Painel de 

Apoio da Gestão no site do CONASEMS; 

  Observatório de Maternidades, desenvolvido e realizado pelo Dr. Rogério Luis Gomes 

de Queiroz, promotor de justiça do Ministério Público da Bahia (Coordenador do Centro de Apoio de 

Defesa da Saúde - CESAU); 

  Seminário Novo Financiamento APS, evento realizado pelo Cosems para os gestores 

com a participação do Conasems com a finalidade de dirimir dúvidas dos gestores e técnicos quanto ao 

novo financiamento da Atenção Primária em Saúde; 

  II Seminário de Conhecimento, Inovação e Comunicação em Serviços de Saúde (CIC 

Saúde Brasil). Promovido pelo Grupo de Estudos de Políticas de Informação, Comunicações e 

Conhecimento (Gepicc/UFBA), com a finalidade de dialogar sobre os fenômenos conhecimento e 

inovação associando-os aos processos gerenciais e comunicacionais nos serviços de atenção à saúde, 

contribuir para sensibilizar os sujeitos que trabalham nos serviços de atenção à saúde para o hábito da 



 

Conselho Estadual dos Secretários Municipais de Saúde da Bahia 
Avenida 3ª, 320 – Centro Administrativo da Bahia - CAB  CEP: 41720-030 Salvador - Bahia 

Fone (71) 3115-5946 Fone/Fax: (71) 3371-8703  E-mail: cosemsbahia@upb.org.br   

interação, com vistas a minimizar os obstáculos entre os sujeitos e as organizações/instituições na 

adoção e na assimilação de tecnologias avançadas de produção, de circulação e de acesso a 

informações gerenciais nos serviços de atenção à saúde; 

 Seminário Modelo de Compras de Medicamentos na Atenção Básica, no auditório do 

Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), sendo discutidas situações como os municípios terão 

a redução do custo administrativo e logístico, já que não será mais necessário realizar licitação, nem o 

deslocamento até a capital para buscar os medicamentos, visto que as entregas ocorrerão na própria 

localidade; 

 Participação no GT de Epidermólise Bolhosa, desenvolvido e coordenado pelo 

Ministério Público Estadual, membro do Grupo de Atuação Especial de Defesa da Saúde Pública - 

GESAU; 

  Participação em Videoconferência da Governança da Informação, via Skype, com temas 

como Privacidade dos Dados em Saúde; Segurança dos Dados em Saúde, dentre outros; 

  Reunião Grupo Condutor de Redes e CIB;  

  Reunião Ampliada do COSEMS/BA, no auditório da UPB, no Centro Administrativo da 

Bahia CAB; 

 Videoconferência CIT e pós CIT; 

 Participação nos GT Oncologia, GT Atenção Básica, GT Assistência Farmacêutica, GT 

Saúde Mental, GT Formulas Alimentares, GT Programa Saúde na Escola. 

Governança da Informação: 

Compondo a Rede da Governança da Informação, o Programa de Governança da Informação 

CONASEMS é uma estratégia que visa melhorar a qualidade dos dados e ampliar o acesso à 

informação pelos Gestores Municipais do SUS. Orientado pela Política Nacional de Informação e 

Informática em Saúde (PNIIS) e pelo documento de Estratégia de e-Saúde, o Programa visa fomentar 

a adoção de boas práticas, com disseminação do conhecimento, capacitação profissional, cooperação 

nas instâncias formais de governança da informação do SUS e o monitoramento dos resultados 

obtidos. Como representante do Cosems Bahia, participo por meio de reuniões presenciais e/ou Skype 

visando monitorar a qualidade dos dados para monitoramento e orientação junto aos gestores 

municipais.  
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V ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas e realizadas, destacam-se as agendas temáticas 

que são pré-definidas com base nas inúmeras diretrizes de atividades e ações do Conselho Estadual de 

Secretários Municipais de Saúde da Bahia – COSEMS/BA. 

Compõe o rol das atividades desenvolvidas, a consolidação de pesquisas no âmbito do 

Direito Sanitário, o desenvolvimento de estudos, pesquisas e consultorias.  

Proporcionando consequentemente a disseminação das informações e resultados dos 

trabalhos realizados. Utilizando como ferramenta doutrina, jurisprudências, pesquisas de campo nas 

entidades públicas, nos Tribunais judiciais, de Contas e do Estado, sendo cabível o destaque em 

especial para as mídias sociais além dos mais variados meios eletrônicos. 

Com o intuito de descrever de maneira analítica as atividades desempenhadas, segue o rol 

descritivo contendo elencadas algumas das principais atividades desenvolvidas no curso do período 

supracitado: 

 Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho determinados pela Diretoria 

Executiva e Presidência do COSEMS/BA, a exemplo para reforma do estatuto da CIB e CIR, 

Reuniões do Grupo Condutor de Redes. 

 Acompanhamento de protocolos e procedimentos específicos relacionados a temas 

relevantes para os gestores públicos; 

 Acompanhamento e participação da reunião mensal da Fundação Estatal Saúde da 

Família – FESF, em especial do seu Conselho Curador; 

 Acompanhamento da reunião mensal do Conselho Estadual de Saúde 

 Participação na audiência conjunta entre o MPE e o MPF, referente à apuração de 

possíveis deficiências e irregularidades no tratamento oncológico; 

 Participação no fórum Estadual de Regulação, desenvolvido e realizado pelo Ministério 

Público da Bahia (Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CESAU); 

 Participação no GT de Epidermólise Bolhosa, desenvolvido e coordenado pelo 

Ministério Público Estadual, (Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CESAU); 

 Participação no GT de Vacinas, desenvolvido e coordenado pelo Ministério Público 

Estadual, (Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CESAU);  

 Participação na reunião sobre o Fornecimento de óculos, desenvolvida e coordenada pelo 

Ministério Público Estadual, (Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CESAU); 
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 Participação na reunião sobre a rede ortopédica, coordenada pelo Ministério público 

Estadual, (Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CESAU); 

 Participação na reunião sobre o Programa do Galucoma, coordenada pelo Ministério 

público Estadual, (Centro de Apoio de Defesa da Saúde - CESAU); 

 Participação e acompanhamento das demandas no grupo de Direito Sanitário do 

CONASEMS; 

 Reunião referente à situação do acesso aos serviços de saúde das crianças e adolescentes 

de Epidermólise Bolhosa – SESAB;  

 Participação no GT de Atenção Básica, desenvolvido e coordenado pelo COSEMS/BA; 

 Participação no GT de cirurgias eletivas, desenvolvido e coordenado pelo COSEMS/BA; 

 Participação no GT de oncologia, desenvolvido e coordenado pelo COSEMS/BA;  

 Participação no GT de Assistência Farmacêutica, realizando acompanhamento;  

 Reuniões do Grupo Condutor de Redes;  

 Acompanhamento da Reunião Ampliada mensal do COSEMS/BA. 

 Acompanhamento da reunião mensal da CIB/BA e das pactuações Bipartite, em especial da demanda 

que envolve o processo de Planejamento Regional Integrado, a exemplo da revisão da PPI.   

 Participação na Comissão Intergestor Regional - CIR;  

 Participação na Comissão de Saúde - ALBA;  

 Participação na Reunião dos membros da Diretoria do COSEMS/BA;  

 Participação no Fórum de Vigilância de Saúde, desenvolvido e organizado pelo 

Ministério Público Estadual;  

 Realização do curso básico de auditoria;  

 Consolidação das portarias ministeriais da saúde;  

 Reunião com o grupo executivo do projeto “Formação Rede Colaborativa para o 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS” do Hospital Alemão Oswaldo Cruz – HAOC; 

 Acompanhamento e participação da reunião mensal do Núcleo Estadual das demandas da Câmara 

Técnica do SIOPS do SIOPS; 

 Elaboração de respostas a diversas consultas dos gestores e Secretárias de Saúde e equipe 

por meio de e-mail, whatsapp, telefone e/ou presencial; plantão semanal na sede do COSEMS/BA, etc. 
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VI ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 Conteúdos - A equipe da Assessoria de Comunicação do Conselho Estadual dos 

Secretários Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA), composta por dois jornalistas, um 

designer, um relações públicas, foi responsável pela elaboração, desenvolvimento e produção de todos 

os conteúdos apresentados no site do COSEMS (www.cosemsba.org.br), redes sociais (Facebook, 

Flickr, Instagram e diversas postagens específicas para grupos de whatsapp, todos considerados canais 

de comunicação oficiais da Instituição.  

• Áudio-visual - Além dos conteúdos, com cobertura dos principais fatos e eventos do 

COSEMS, a Ascom do COSESM/BA também é responsável pela produção material áudio-visual com 

entrevistas, declarações, transmissões e registros dos eventos e outras demandas estabelecidas por seus 

diretores e assessores técnicos.  

• Fotografia - O registro fotográfico das reuniões, encontros, participação em eventos dos 

membros da diretoria e pessoal técnico também foram realizado pela equipe da Ascom e em grande 

medida disponibilizado através do Flickr, dentro da pagina principal do Portal COSEMS/BA.  

• Identidade Visual - Também está sob a responsabilidade da equipe da ASCOM do 

COSEMS/BA todas as adaptações temáticas inseridas no topo do site do COSEMS/BA, bem como nas 

redes sociais da instituição.  

• Projetos especiais - A equipe da Ascom prestou todo apoio de comunicação aos projetos 

apoiados pelo COSEMS/BA, a exemplo da Rede Cegonha, combate à Hanseníase, Combate às 

Hepatites Virais, entre outros.  

• Cerimonial - A equipe de comunicação do COSEMS/BA tem realizado toda a parte de 

cerimonial dos eventos promovidos pela instituição e também no acompanhamento dos eventos em 

que os membros da diretoria ou associados estiveram presentes oficialmente representando o 

COSEMS/BA.  

• Estatísticas - Desenvolvemos juntos com a secretária executiva do COSEMS/BA o 

trabalho de acompanhamento mensal da freqüência dos associados da instituição nas reuniões 
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ampliadas promovidas pelo COSEMS/BA, tabulando todas as informações e gerando relatórios 

gerenciais, disponibilizados para os membros da diretoria executiva.   

• Marcações de entrevistas - A relação da Instituição com a imprensa também fez parte do 

trabalho realizado pela Ascom. Além do envio de mailing com as principais informações e novidades 

e eventos realizados pelo Cosems-Ba, a equipe realizou um trabalho de marcação de entrevistas com 

seus principais gestores. 

• Campanhas - Foram realizadas e veiculadas, campanhas de combate, prevenção e 

incentivo. As peças forma divulgadas nas redes sociais (facebook, instagram e whatsapp), com 

informações e/ou dicas. 

• Jornalismo - Produção, redação e divulgação de textos para a imprensa e públicos de 

interesse da instituição, postados no portal do COSEMS/BA e nas redes sociais da instituição.  

• Mídia Training - Também acompanhamos os diretores e gestores associados à 

instituição, dando assessoramente e suporte para entrevistas e respostas à imprensa, também são 

realizados cotidianamente treinamento de mídia e comportamento dos membros do COSEMS para 

comunicação em público, corrigindo posturas e treinado técnicas de entrevista, oratória e de 

relacionamento com a imprensa. 

•   Participação na 1ª Oficina Nacional da Rede Conasems/Cosems de Comunicadores e VI 

Encontro Internacional de Comunicação em Saúde, em novembro de 2019, em Brasília 

Para acesso ao conteúdo produzido pela equipe de Assessoria de Comunicação do 

Cosems/Ba acesse o site www.cosemsba.org.br: 

        

 

 
VII ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 
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A assessoria técnica para Assistência Farmacêutica do Cosems-Ba é um serviço prestado aos 

gestores municipais de saúde do Estado da Bahia bem como aos farmacêuticos que atuam na 

Assistência Farmacêutica Municipal no âmbito do SUS. As atividades são realizadas pela Assessoria 

Técnica para o cumprimento do objeto “prestação de serviços técnicos especializados na área de 

Gestão da Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a implantar as 

ações e atividades de Assessoria Técnica Institucional do COSEMS/BA junto aos municípios do 

Estado da Bahia.  

Durante o terceiro quadrimestre de dois mil e dezenove as atividades envolveram participação em 

Reuniões/Eventos/Capacitações/Congresso/Oficinas/Workshops e suporte a atividades administrativas 

na sede do COSEMS, Reunião Ampliada da Diretoria do COSEMS, Grupos de Trabalho, CIB-Ba e 

CIT, realização de estudos encaminhados pela Diretoria para assim conduzir as apoiadoras 

institucionais, além de atendimento via email, telefone e whatsapp aos 9 grupos macro de 

Coordenadores da AF dos municípios da Bahia. 

Descritivo das Atividades: 

 Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica;  

 Utilização da Plataforma de Gestão CONASEMS através do grupo GTTAF para registro 

de demandas, pautas e contribuições;  

 Discussão do Protocolo de Brometo de Tiotrópio em conjunto com a Sesab; 

 Discussões via whatsapp com GTTAF para tratar de assuntos referentes ao Qualifar Sus, 

novas habilitações, BANFAR- monitoramento e outros pertinentes a AF Municipal.. 

 Participação em Reuniões da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com participação 

da Presidente do COSEMS/BA, Membros da Diretoria do COSEMS/BA, Membros CIB e demais 

secretários municipais de saúde, técnicos e apoio institucional do COSEMS/BA, além da área técnica 

da secretaria estadual de saúde e outros convidados;  

 Reunião Ampliada do COSEMS/BA, com participação da Presidente do COSEMS/BA, 

Membros da Diretoria do COSEMS/BA, Membros CIB e demais secretários municipais de saúde, 

técnicos e apoio institucional do COSEMS/BA, além da área técnica da secretaria estadual de saúde 

quando convidados;  

 Reuniôes  do Grupo Técnico para Assistência Farmacêutica do COSEMS/BA, com 

participação da Presidente do COSEMS/BA, Membros da Diretoria do COSEMS/BA, técnicos do 

COSEMS/BA e área técnica da Secretaria Estadual de Saúde – SESAB.  
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 Desenvolvimento de assessoria técnica em assistência farmacêutica através de 9 grupos 

de whatsapp, sendo uma para cada macroregião, com a participação dos coordenadores farmacêuticos 

municipais, apoiadores institucionais e assessores técnicos do COSEMS/BA. 

 Encaminhamento e divulgação aos municípios de ofício e nota técnica acerca do uso de 

Vitamina A na redução da morbimortalidade e prevenção das complicações de sarampo em crianças 

menores de 5 anos de idade no Brasil. 

 Monitoramento da execução da contra partida municipal da AF, esclarecendo dúvidas e 

auxiliando farmacêutico e gestores dos municípios com menos 50% na execução.  

 Estudo e contribuições para nova portaria do QUALIFARSUS junto com GTTAF 

CONASEMS. 

 Monitoramento dos ciclos do Qualifar-Sus, verificando os municípios habilitados que 

estão recebendo recursos do Qualifar-SUS e apoio aos que não estão recebendo afim de regularizar a 

situação; 

 Divulgação e incentivo á participação no Curso II Gestão do Cuidado Farmacêutico bem 

como acompanhamento e monitoramento dos profissionais que se inscreveram;   

 Divulgação, apoio, monitoramento do envio de dados para BNAFAR pelos municípios 

da Bahia;  

 Participação em GT’s de DPOC, Assistência Farmacêutica e Glaucoma; 

 Discussão e elaboração de uma proposta de Plano de Descentralização do CEAF no 

Estado da Bahia, conforme demanda do Ministério Público á Sesab afim de melhorar e facilitar o 

acesso da população a estes medicamentos;  

 Estudo e contribuições acerca do GT CeT junto com GTTAF CONASEMS. 

 Estudo da Minuta de Operacionalização de migração das Hepatites Virais do CEAF – 

CESAF. 

 Divulgação do VII Congresso Brasileiro sobre URM para os municípios. 

 Divulgação e mobilização de gestores e farmacêuticos para inscrição no Curso II e Curso 

III do projeto de Gestão do Cuidado Farmacêutico e   

 GT AF COSEMS E SESAB, dia 22/10/2019 na sala de reuniões do COSEMS:  

apresentação pela Sesab sobre modelo de financiamento do CBAF de Minas, Descentralização CEAF, 

Execução da AF 3º trimestre 2019, e outros. 

 Web Conferência GTTAF CONASEMS  - dia 25/10/2019. 

 Estudo com GTTAF CONASEMS sobre a proposta de pactuação dos novos valores a 

serem repassados pelo governo federal referente ao CBAF. 
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 Oficina de Operacionalização da migração dos medicamentos de Hepatites Virais do 

CEAF para CESAF – dia 05/11/2019 em Brasília – DF 

 Seminário Modelo de Compras de Medicamentos da Atenção Básica, dia 14/11/2019 no 

Auditório do MPE, no CAB – Salvador – Bahia. 

 Participação no GT de Oncologia, dia 14/11/2019 na sala de reuniões do COSEMS-BA, 

ás 14h. 

 Divulgação e mobilização de gestores e farmacêuticos para inscrição no, Curso IV e 

inscrição dos municípios da Bahia elegíveis para o Apoio ao projeto de Implantação do Cuidado 

Farmacêutico em 600   . 

 Reunião com equipe de apoiadores COSEMS/BA, dia 18/11/2019 no MPE sala 16 – CA- 

Salvador, para alinhar com eles acerca do QUALIFARSUS (municípios que receberam recurso e não 

estão executando e municípios que não estão enviando dados e perdendo recursos), BANAFAR 

(municípios que não estão transmitindo dados), Execução Contra-partida Municipal da AF (estudo que 

melhorou a execução depois da mobilização dos apoiadores), explicação sobre o Seminário Modelo de 

Compras de Medicamentos da Atenção Básica. 

 Mobilização dos Municípios elegíveis para se inscreverem no QUALIFARSUS, nova 

portaria publicada em 25/11/2019. 

 Divulgação dos cursos do projeto Glica Melito para profissionais nível superior e médio 

da AB. 

 Webconferência GTTAF CONASEMS dia 06/12/2019.  

 Monitoramento da execução da contrapartida municipal da AF, esclarecendo dúvidas e 

auxiliando farmacêutico e gestores dos municípios com menos 75% na execução.  

 Divulgação da Portaria de Financiamento do CBAF. 

  

 

 
VIII ATIVIDADES EQUIPE DE APOIO INSTITUCIONAL 

I. COORDENAÇÃO 
II. APOIADORAS INSTITUCIONAIS 
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Consolidado das atividades da equipe de Apoio Institucional (coordenação e apoiadoras 

regionais) do COSEMS-BA no período de setembro a dezembro de 2019 (terceiro quadrimestre).   

 Realização de monitoramento da alimentação do SIM, SINAN e SINASC dos 

municípios. 

 Participação do apoio nas reuniões de Comissão Intergestora Regional (CIR) realizadas 

nas 28 regiões de saúde durante o período; 

 Participação na Reunião do Comitê Estadual de investigação de Mortalidade Materna 

(CEMM) no dia 02 de setembro na Sociedade baiana de ginecologia e obstetrícia (SOGIBA); 

 Participação no Grupo de trabalho de cirurgias eletivas no dia 03 de setembro;  

 Participação na reunião sobre o Planejamento Regional Integrado (PRI) no dia 04 de 

setembro para debater sobre o cronograma de oficinas para validação do desenho territorial das 

macrorregiões do estado.  

 Participação em reunião ordinária do Grupo Condutor Estadual de Redes de Atenção no 

dia 04 de setembro. 

 Participação na Assembléia Geral Extraordinária do COSEMS/BA no dia 05 de 

setembro. 

 Participação na reunião 270ª reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 05 de 

setembro;  

 Envio do cronograma das oficinas do DIGISUS e do Planejamento Regional Integrado 

para a Equipe do Apoio Institucional no dia 06 de setembro. 

 Participação em Evento de lançamento do Programa de Treinamento para Prevenção e 

Tratamento do Pé Diabético no dia 09 de fevereiro.  

 Participação e coordenação de Webconferência com Apoiador da Secretaria de Atenção 

Primária (SAPS) do MS no dia 13 de setembro. 

 Participação no 7° Encontro de Prefeitos da Bahia realizado de 13 a 15 de setembro; 

  Participação na abertura do Curso de Reanimação Neonatal, realizado pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) nos dias 19 e 20 de setembro. 

 Participação e coordenação do encontro do curso NASF em juazeiro no dia 19 e 20 de 

setembro.   

 Participação em Web palestra sobre Cadastros na AB com Diogo Demarchi (assessor do 

CONASEMS) no dia 23 de setembro; 
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 Participação na reunião do Grupo de Trabalho (GT) da Atenção Básica, sobre o novo 

financiamento para a Atenção Básica à Saúde e Planifica Bahia e novas perspectivas de ampliação, o 

dia 25 de setembro. 

 Reunião com técnicos do município de Dias D’vila sobre a organização da Atenção 

Básica e da Rede Cegonha em 25 de setembro.   

 Participação em reunião do Grupo de trabalho da Atenção Básica no dia 25 de setembro; 

 Tutor da equipe de apoio institucional no Curso II de Aprimoramento em práticas de 

apoio para o fortalecimento da gestão municipal do SUS; 

 Organização de capacitação no DIGISUS, em parceria com o SEMS, para apoiadoras 

Roberta Barreto e Flávia, no dia 04 de outubro; 

 Reunião sobre o Plano de Contingência das Arboviroses das Arboviroses em 01 e 02 de 

outubro; 

 Participação em reunião ordinária do Comitê Estadual de Estudos sobre Mortalidade 

Materna (CEMM) em 07 de outubro; 

 Reunião Sala de Situação Estadual de Acompanhamento das Arboviroses na Bahia em 

09 de setembro;  

 Participação em seminário sobre o novo modelo de financiamento da Atenção Primária à 

Saúde (APS) no dia 14 de outubro;  

 Participação no 2° Encontro Presencial de Apoiadores de 2019 do Projeto Rede 

Colaborativa entre os dias 15 e 17 de outubro; 

 Participação em reunião ordinária do Comitê Estadual de Investigação do Óbito Infantil e 

Fetal (CEPOIF) no dia 21 de outubro. 

 Participação em Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção da Região 

Nordeste 1 (Projeto Aedes na Mira), no dia 22 de novembro em Recife; 

 Participação na Assembléia Extraordinária do Conselho Estadual dos Secretários 

Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA) no dia 23 de outubro.  

 Participação em reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Indígena com a Área Técnica de 

SESAB e Distrito Sanitário Indígena (DSEI/BA) em 29 de outubro.  

 Participação em reunião na Secretaria Estadual de Educação para construção do Plano de 

Contingência Estadual das Arboviroses com os Núcleos Regionais de Saúde (NRS/SESAB) em 30 de 

outubro; 

 Coordenação e participação da reunião de monitoramento dos instrumentos de gestão 

(DIGISUS) na Bahia no dia 01 de novembro; 
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 Participação na Terceira Oficina de Avaliação do Curso NASF, que acontecerá no Rio de 

Janeiro nos dias 05 e 06 de novembro. 

 Participação em webconferência sobre vacinação em 8 de novembro; 

 Participação na abertura do curso de Direito Sanitário em 14 de novembro; 

 Participação no seminário Modelo de Compras de Medicamentos na Atenção Básica, dia 

14 de novembro no auditório do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA).  

 Participação em reunião do Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal 

(CEPOIF) em 18 de novembro;   

 Participação em reunião do Grupo Condutor de Redes de Atenção em 19 de novembro; 

 Participação e coordenação de reunião interna do apoio em 19 de novembro; 

 Participação na 78ª Assembléia Ampliada da Diretoria do Conselho Estadual dos 

Secretários Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA) realizada no dia 20 de novembro; 

 Participação na oficina "Continuidade do Projeto Rede Colaborativa rumo à estratégia 

Apoio: desafios de sustentabilidade" entre os dias 20 a 22 de novembro; 

 Participação no IV Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde. O 

evento, realizado no dia 22 de novembro; 

 Participação em webconferência, promovida pelo grupo de trabalho da atenção básica do 

CONASEMS, sobre o novo modelo de financiamento da atenção básica em 26 de novembro; 

 Reunião com responsável técnico do SINASC na diretoria estadual de vigilância 

epidemiológica (DIVEP/SESAB) no dia 28 de novembro.  

 Participação em reunião de alinhamento para a 1ª oficina do grupo de trabalho sobre 

analise situacional: fortalecimento dos processos de governança, organização, integração da rede de 

atenção à saúde (regionalização-PEBA) em 29 de novembro; 

 Participação em reunião ordinária do Comitê Estadual de Estudos sobre Mortalidade 

Materna (CEMM) em 09 de dezembro; 

 Participação na assembléia geral extraordinária do Conselho Estadual dos Secretários 

Municipais de Saúde da Bahia (COSEMS/BA) no dia 10 de dezembro. 

 Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) no dia 10 de 

dezembro; 

 Participação em webconferência, em 11 de dezembro, para construção da programação 

da 1ª oficina regional do Projeto PEBA; 

 Participação no I Encontro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal do COREN-BA nos 

dias 05 e 06 de dezembro, na Escola de Saúde Pública da Bahia (ESPBA). 
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 Curso de Aprimoramento em práticas de apoio para o Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS - Participação no curso EAD, promovido pelo Hospital Alemão Oswaldo cruz e 

CONASEMS. 

Participação em Seminário sobre o Novo Modelo de Financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) 
no dia 14 de outubro: 

      
 

 
 

Reunião sobre o Plano de Contingência das Arboviroses das Arboviroses em 01 e 02 de outubro: 

   
 
Participação no 2° Encontro Presencial de Apoiadores de 2019 do Projeto Rede Colaborativa 
entre os dias 15 e 17 de outubro: 
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Participação em Oficina de Implementação dos Projetos de Intervenção da Região Nordeste 1 
(Projeto Aedes na Mira), no dia 22 de novembro em Recife: 

 

 
 

Participação na abertura do curso de Direito Sanitário em 14 de novembro: 
 

 
 
 

Participação e coordenação de reunião interna do apoio em 19 de novembro: 
 

   
 
Participação na oficina "Continuidade do Projeto Rede Colaborativa rumo à estratégia Apoio: 
desafios de sustentabilidade" entre os dias 20 a 22 de novembro: 
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IX ATIVIDADES INSTITUCIONAIS - DIRETORIA 
 

Agenda da Presidente e da Diretoria Executiva 

Reunião Grupo Condutor Estadual de Redes – GCE, com participação da Presidente do 

COSEMS/BA, secretários municipais de saúde membros do GC, técnicos do COSEMS/BA e área 

técnica da secretaria estadual de saúde; 

 Reunião Ampliada do COSEMS/BA, com participação da Presidente do COSEMS/BA, 

Membros da Diretoria do COSEMS/BA, Membros CIB e demais secretários municipais de saúde, 

técnicos e apoio institucional do COSEMS/BA, além da área técnica da secretaria estadual de saúde 

quando convidados; 

 Reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com participação da Presidente do 

COSEMS/BA, Membros da Diretoria do COSEMS/BA, Membros CIB e demais secretários municipais 

de saúde, técnicos e apoio institucional do COSEMS/BA, além da área técnica da secretaria estadual de 

saúde e outros convidados; 

 Reunião da Diretoria do CONASEMS, em Brasília, com participação da Presidente do 

COSEMS/BA como diretora de Regionalização; 

 Reunião do CONARES, em Brasília, promovida pelo CONASEMS; 

 Reunião do Conselho estadual de Saúde (CES-Bahia), com participação da Presidente do 

COSEMS/BA como membro titular; 

 Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com participação da Presidente do 

COSEMS/BA em Brasília; 

 Reunião do Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Trânsito envolvendo veículos 

automotores de duas ou três rodas com a Presidente como membro do Comitê; 

 Reunião do GT de cirurgias Eletivas, com participação de membros da Diretoria e secretários 

municipais de saúde;  

 Reunião do GT da Assistência Farmacêutica, com participação de membros da Diretoria e 

secretários municipais de saúde;  
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 Fórum Nacional de Imunização e Vigilância das Paralisias Flácidas Agudas (PFA)/Poliomielite, 

com participação de membros da Diretoria;  

 Grupo de Trabalho de revisão do Plano Estratégico de Saúde do Trabalhador (Planest, 2010) e 

elaboração da Política Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora para o Estado da Bahia 

(PESTT/BA), com participação de secretários municipais de saúde;  

 7º Encontro de Prefeitos – Estratégias de gestão e capacitação de recursos, com participação de 

membros da Diretoria e secretários municipais de saúde;  

 Reunião do GT da Atenção Básica, com participação de membros da Diretoria e secretários 

municipais de saúde;  

 I Reunião de Pactuação Macrorregional com a rede PEBA (regiões de Pernambuco e Bahia), com 

participação de membros da Diretoria e secretários municipais de saúde da Região de Saúde Norte; 

 Reunião da Sala Estadual de Coordenação e Controle do Aedes Aegypti (SECC); 

 Seminário Novo Financiamento da Atenção Básica promovido pelo COSEMS/BA; 

 2ª Reunião do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT de 2019 

 Reunião da Comissão Estadual de Saúde Indígena; 

 VI Fórum de Monitoramento do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis e o Seminário de Avaliação da Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências; 

 Reunião sobre a Política de Oncologia no Estado da Bahia; 

 Reunião do GT do Regimento CIB e CIR; 

 Seminário de Sensibilização dos Gestores dos Municípios e Unidades de Ouvidoria da Rede 

SESAB; 

 Audiência Pública sobre as Orientações de saúde para trabalhadores (Pescadoras e marisqueiras) 

e voluntários pós vazamento de óleo; 

 Reunião para apresentação da proposta do Plano Estadual de Atenção Hospitalar (PAH) do 

Estado da Bahia; 

 Participação na 16ª Mostra Nacional de Experiencia Bem Sucedidas em Epidemiologia, 

Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI); 

 Encontro do produto final do Curso de Especialização em Gestão de Política de Saúde 

Informadas por Evidências, sobre Estratégias para redução das baixas coberturas vacinais no estado da 

Bahia: uma proposta de intervenção combinada;   

 6º Seminário de auditoria do SUS; 
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 Oficina de Monitoramento e avaliação da PNPES – Política Nacional de Educação Permanente 

no SUS. 

 

FOTOS 
REUNIÃO DE PACTUAÇÃO MACRORREGIONAL PEBA 

 

    
 

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE - CES 
 

   
 

 

DIRETORIA DO CONASEMS e CONARES 
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REUNIÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO COSEMS/BA 

      

 

SEMINÁRIO MODELO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA 

    

 

7º ENCONTRO DOS PREFEITOS DA BAHIA 
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REUNIÃO DA CIT 

        

 

REUNIÃO CIB/BA 

  

 

FORUM NOVO REGIME FISCAL 

   

OFICINA DE AVALIAÇÃO DA 16ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS 
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Este Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do COSEMS/BA, referente aos 

meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. 

 
Brasília, 17 de fevereiro de 2020. 












