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Apresentação 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro - Cosems 

RJ, mantém sua atuação na busca do aperfeiçoamento da saúde pública. A entidade 

prioriza sua missão de apoiar técnica e institucionalmente os gestores municipais de 

saúde. As atividades como: reuniões mensais, contribuíram para a consolidação do 

trabalho desenvolvido junto às instâncias estadual e federal, representando os 

municípios  em defesa do Sistema Único de Saúde SUS. 

A diretoria  realizou  reuniões mensais, assembleias e os encontros com o secretário 

Estadual de Saúde, reuniões da Comissão Intergestores Bipartite  CIB, contribuindo com 

a gestão municipal repassando informações técnicas, jurídicas e outras informações 

necessárias através dos apoiadores e apoiadoras. 

A participação do Cosems RJ à nível  nacional  também se intensificou. Nossa Diretoria 

se fez presente  em vários momentos, contribuindo com a  formulação de propostas, 

além de compor a Diretoria do Conasems.  

 O projeto Apoiadores Regionais, tem desenvolvido uma atuação mais sólida, com a 

inclusão no projeto nacional, denominado Projeto Formação Rede Colaborativa, lançado 

pelo Conasems no ano de 2017. 

Nossos esforços foram direcionados na defesa do SUS, no aprimoramento das relações 

institucionais, na sustentação dos avanços conquistados e garantia dos recursos para o 

SUS e no acompanhamento as gestões contribuindo com o fortalecimento das 

secretarias municipais de saúde. 

 

Maria da Conceição de Souza Rocha      

 

 

 

 

 



 
 

Introdução 

As atividades do Cosems RJ  foram imbuídas pelo contexto da Carta do V Congresso do 

Cosems RJ, ocorrido em fevereiro de 2019, balizadora das ações de planejamento da 

Entidade. Este documento orientador contém as principais diretrizes que fazem parte 

das pautas defendidas pelo Cosems RJ, em prol da Democracia e Direito à Saude 

considerando o SUS como patrimônio do povo brasileiro. 

As pautas que apresentamos abaixo são temas que devem fazer parte dessa construção:  

- Fortalecer o processo de consolidação do SUS nas relações interfederativas, rejeitando 

toda forma de competição entre entes federados pela prestação de serviços de saúde e 

disputa de recursos federais para a assistência;  

- Reforçar estratégias decisivas e consistentes junto ao governo do ERJ, na retomada dos 

gastos em saúde pelo Estado, priorizando o cofinanciamento, na modalidade fundo a 

fundo, das políticas de saúde implementadas pelos municípios fluminenses tais como 

atenção básica, regulação, assistência farmacêutica, urgência/emergência, transporte 

sanitário, saúde mental, entre outras;  

- Fortalecer o processo de descentralização e regionalização solidária a partir da 

valorização da atuação política, administrativa e técnica das Comissões Intergestores 

Regionais (CIR), visando consolidar as Regiões de Saúde e implantar as Redes Regionais 

de Atenção à Saúde (RRAS);  

- Assegurar a regulação das relações público-privadas para conformação das redes 

regionalizadas de atenção à saúde, orientadas pela lógica pública e pelas necessidades 

da população;  

- Fortalecer a cogestão regional do sistema de saúde, rompendo o caráter 

excessivamente normativo do planejamento, possibilitando consequência e efetividade 

ao Planejamento Regional Integrado (PRI), construído de maneira ascendente e 

investindo na autonomia e na capacidade de decisão das CIR;  

- Priorizar a implementação de diferentes processos de educação permanente em saúde 

para gestores, trabalhadores e conselheiros, valorizando o espaço do serviço e do 

território como locais de aprendizado e que permitam avançar na adesão destes ao 

processo de consolidação do SUS;  



 
 

- Promover e participar ativamente de discussões que visem estabelecer uma estratégia 

estadual e regional para a garantia da Atenção Especializada de Média Complexidade;  

- Pactuar a implantação da Política Estadual de Regulação da Atenção à Saúde 

assegurando a descentralização das Centrais de Regulação da SES-RJ e o 

estabelecimento da cogestão com as Centrais Municipais, com o apoio técnico e 

financeiro da SES-RJ e MS, garantindo que todos os serviços da região, vinculados ao 

SUS, operem em estrito atendimento à pactuação e regulação regional;  

- Desenvolver estratégias de fortalecimento do controle e participação social por meio 

dos Conselhos e das Conferências de Saúde;  

- Garantir no âmbito estadual, junto à SES-RJ e MS, a universalização dos investimentos 

do Eixo Estrutura do QUALIFAR-SUS;  

- Aperfeiçoar o modelo de gestão compartilhada do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, adotado no Estado do RJ, de forma a proporcionar os recursos 

4 físicos e humanos, a capacitação técnica e a integração com o nível estadual, com o 

objetivo de ampliar a criação de maior número de pólos descentralizados e garantir o 

funcionamento de todos de maneira uniforme e adequada a uma lógica regionalizada;  

- Promover o intercâmbio e a divulgação de experiências municipais que fortaleçam os 

princípios do SUS, o papel do gestor e seu compromisso com o controle social;  

- Fortalecer a articulação com o Movimento dos Prefeitos, com o Legislativo, Ministério 

Público, Judiciário e com a imprensa para a consolidação do SUS como Política Pública 

inclusiva e de qualidade para todos os brasileiros;  

- Consolidar o modelo de financiamento do COSEMS RJ, institucionalizado pela Lei 

12.466, de24/08/2011, mediante cessão de crédito, instituído pela Portaria GM/MS nº 

220 de 30 de janeiro de2007, inclusive para a estratégia dos apoiadores regionais.  

- Enfatizar as ações de aproximação entre a Gestão Pública na Saúde e a Academia e 

suas instituições de fomento, principalmente no ERJ, não só na relação bipartite entre 

estado e município, como também na ação isolada de cada um destes entes, onde 

contamos com instituições de excelência que têm muito a contribuir (e a receber), como 

a Fiocruz, UERJ, UEZO, UENF, UFRJ, UFF, UFRRJ, UniRio, entre outras. Aumentar essa 

parceria, reafirmamos, é imprescindível, na medida em que cria um fortalecimento 



 
 

mútuo, abrangendo desde a produção do conhecimento, a formação técnica, até o 

estabelecimento de regimes de cooperação, que podem suprir carências municipais e 

estaduais de mão de obra especializada.  

Estas diretrizes também foram orientativas para as conferências municipais de saúde. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 

 

 Mês de Setembro 

 

Reunião dos Apoiadores para atividades de Educação Permanente  

Os apoiadores e apoiadoras  reuniram-se nos dias 2 e 3 de setembro para concluir o 

trabalho do curso  (Conasems/ Haoc) de Aprimoramento em Práticas do Apoio para o 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS e das atividades de educação permanente 

que continham vídeos de reflexão com os títulos: “Sempre Foi Assim”, “Não Vê o que 

Não Procura” e “Não Vê o que Está na Sua Frente”, com debate em seguida. 

 

Reunião da Diretoria 

A Diretoria do Cosems RJ reuniu-se no dia 04 de setembro, na sede do Cosems RJ e 

contou com a participação de 29 pessoas entre Diretores, Vices Presidentes Regionais, 

Técnicos  e Apoiadores com a seguinte pauta: 

• Apreciação e  Aprovação da Ata do mês de Agosto de 2019. 

• Recomposição da Diretoria. 

• Situação do Sarampo/Vacinas. 

• Câmaras Frias. 

• Análise de Processos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica e falta de Medicamentos. 

• Esclarecimentos à Respeito do Fornecimento das Canetas de Insulina. 

• Esclarecimentos à Respeito da Medicação para Chikungunya. 

• Situação da TRS no Estado. 

• Situação das Cirurgias Eletivas no Estado. 



 
 

      •      Resolução de Cofinanciamento da Saúde Mental. 

• Pauta CIB. 

 

Assembleia dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

 

A  Assembleia ocorreu dia 05 de setembro com a presença de 68 pessoas entre Gestores 

Municipais de Saúde e técnicos das secretarias, e abordou os seguintes temas: 

• Residência Médica. 

• IdeiaSus/Fiocruz – Cosems RJ – Roda de Conversa. 

• Atualização do Fluxo para o Financiamento da APS. 

• Cofinanciamento Estadual para  Saúde Mental. 

• Análise de processos dos Componentes Sspecializados / Fornecimento de 

Canetas de Insulina / Medicamento para Chykungunya. 

• Portarias do Período. 

• Siops 

• Pauta Cib  

 

Fórum Nacional de Imunização e Vigilâncias das Parasitas Flácidas Agudas 

O Cosems RJ foi representado no evento promovido pelo Ministério da Saúde, nos dias 

10 e 11 de setembro em Brasília-DF, com a participação da  Assessora Técnica Marcela 

de Souza Caldas. 
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Oficina de Boas Práticas de Prestação de Contas dos Cosems 

O Cosems RJ foi representado no evento promovido pelo Conasems, nos dias 17 e 18 de 

setembro em Brasília-DF, com a participação da  Assessora Financeira Lilian Carla Rocha 

de Farias, da Diretora Financeira Maria Augusta Monteiro Ferreira e pela Presidente 

Maria da Conceição de Souza Rocha. 

 

Mês de Outubro 

XXX Fórum Permanente de Atenção Primária à Saúde 

A Assessora Técnica Dilian Duarte Jorge Hill representou a Diretoria do Cosems RJ no 

evento promovido pela Secretaria Estadual de Saúde do  RJ, que aconteceu no Rio de 

Janeiro, no dia 02 de outubro e  abordou o tema “Enfretamento da SCZ e STORCH”. 

 

Oficina de Avaliação da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS e de Planejamento da 17ª Mostra 

Brasil aqui tem SUS 

A Assessora Técnica Dilian Duarte Jorge Hill representou o Cosems RJ na oficina que 

aconteceu em Brasília-DF, nos dias 03 e 04 de outubro.  

 

Reunião dos Apoiadores para atividades de Educação Permanente  

Os apoiadores  reuniram-se nos dias 07 e 08 de outubro e discutiram os temas:  -O papel 

do Cosems RJ no processo e fortalecimento da regionalização e da Atenção Primária à 

Saúde.  Revisão das atividades do apoio e Relatório Quadrimestral. 

 

Reunião da Diretoria 

A Diretoria do Cosems RJ  reuniu-se no dia 09 de outubro, na sede do Cosems RJ e contou 

com a participação de 21 pessoas entre Diretores, Vices Presidentes Regionais, Técnicos 

do Cosems  com a seguinte  pauta: 

 

• Aprovação da Ata de Setembro de 2019 

• Proposta  do Ministério da Saúde de Mudanças da Forma de Financiamento da 

Atenção Básica (Seminário dia 18/10) 



 
 

      •     Resolução SES da Atenção Básica incluindo NASF e CONSULTÓRIO na RUA 

• Cofinanciamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade - PNAISP 

• Avaliação do Processo da RioFarmes 

• Integração do e-SUS AB e SIPNI 

• Pauta CIB 

 

 

Assembleia dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

 

A Assembleia de outubro ocorreu no dia 10 e foram abordados os seguintes temas: 

 

• PREFAPS - Resolução SES da Atenção Básica incluindo NASF e CONSULTÓRIO na 

RUA. 

• Cofinanciamento da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade - PNAISP. 

• Proposta  do Ministério da Saúde da Nova Modalidade de Transferência de 

Recursos/Financiamento da Atenção Primária apresentado pelo Ministério da 

Saúde (Seminário dia 18/10). 

• A Importância da Educação Permanente em Saúde para Qualificação da Atenção 

Básica 

• Portarias do Período 
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• Siops 

• Pauta CIB 

 

Projeto Rede Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 

Nos dias 15 e 16 de outubro, os apoiadores e apoiadoras do Cosems RJ participaram, em 

São Paulo, do II Encontro Presencial de 2019 do Projeto Rede Colaborativa para o 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS. 

A pauta principal do evento foram as mudanças de Financiamento da Atenção Básica, 

proposta pelo Ministério da Saúde. 

 

Seminário “Nova Proposta de Financiamento da Atenção Básica” 

 

 

Realizado no dia 18 de outubro, o evento foi coordenado pelo Cosems RJ e pela 

Secretaria Estadual de Saúde do RJ com  presença de mais de 300 pessoas entre gestores 



 
 

e técnicos. Com o tema “a nova forma de financiamento proposta pelo Ministério da 

Saúde” e contou com a participação do Secretário da SAPS – Erno Harzhein que 

apresentou a proposta. A mesa de discussão foi composta por Hisham Mohamed 

Hamida, diretor financeiro do Conasems,  André Schimidt da Silva, especialista em 

gestão de saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Manoel Santos, 

Assessor Técnico do Cosems RJ e Lígia Giovanella, da Fundação Oswaldo Cruz e da 

Abrasco.  

 

I Mostra de Atuação Profissional em Assistência Farmacêutica 

O evento foi realizado no dia 22 de outubro, promovido pela Universidade Federal 

Fluminense, onde o Assessor Técnico Manoel Santos foi palestrante, representando o 

Cosems RJ,  na Mesa Redonda: “Desafios da Gestão da Assistência Farmacêutica”. 

 

Roda de Práticas das regiões Norte e Noroeste 

 

 

A 11ª Roda de Práticas e Soluções em Saúde IdeiaSUS Fiocruz - Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro  Cosems RJ, foi realizada no dia 03 de 

outubro, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Macaé. O objetivo do encontro foi 

mostrar oito práticas das regiões Norte e Noroeste dos municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, que fazem do Sistema Único de Saúde (SUS) um sistema de saúde vivo, 

resolutivo, criativo e inovador. 



 
 

As Rodas funcionam como um espaço de intercâmbio e troca de experiências sobre as 

inovações no cuidado aos usuários do SUS e demonstra o protagonismo da gestão 

municipal para fortalecimento do SUS. 

 

II Seminário de Regulação  

 

O evento foi promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro e o Cosems RJ no dia 31 de outubro e contou com a presença 

de mais de 150 participantes, com profissionais de 65 dos 92 municípios do Estado do 

Rio de Janeiro. Foi O apresentado o protocolo de acesso aos recursos ambulatoriais da 

REUNI, elaborado pela Superintendência de Regulação do Estado. A Secretária Executiva 

do Cosems RJ Aparecida Barbosa da Silva representou a entidade. 

 

Mês de Novembro 

 

Reunião dos Apoiadores e Apoiadoras para atividades de Educação Permanente  

Os apoiadores(as) reuniram-se nos dias 04 e 05 de novembro para  a revisão das 

atividades do apoio e relatório quadrimestral. 

 

Reunião da Diretoria 

 A Diretoria do Cosems RJ  reuniu-se  dia 06 de novembro, na sede do Cosems RJ e   

contou com a participação de 26 pessoas entre Diretores, Vices Presidentes Regionais,   

Técnicos do Cosems,  com a seguinte pauta: 

•  Aprovação da Ata de outubro de 2019. 

•  Novo Financiamento da Atenção Básica. 

•  Novo Financiamento da Assistência Farmacêutica. 

•  Falta Referência   em UTI Geral e Cardiológica na Baixada Litorânea. 

•  Pendências de Análise e Resolução de PPI e Redes de Atendimento da Região Norte. 

• Pauta CIB. 

 



 
 

Assembleia dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 

A Assembleia dos Secretários ocorreu no dia 07 de novembro, com a participação de 

72 pessoas entre Secretários e Técnicos dos municípios. Os principais temas foram: 

• Rede Social e Ações de EPS. 

• Novo Cofinanciamento  Estadual da Vigilância em Saúde.  

• Cirurgias Eletivas . 

• Novo  Formato de Financiamento Federal da Atenção Básica . 

• Coberturas Vacinais.  

• Novo Cofinanciamento  Estadual da Assistência Farmacêutica.  

• Distribuição de Ambulâncias – Base Samu Habilitado. 

• Portarias de Interesse. 

• Siops. 

• Pauta Cib. 

 

 
Mês de Dezembro 

 

Reunião dos Apoiadores para atividades de Educação Permanente  

Os apoiadores  reuniram-se nos dias 02 e 03 de dezembro para  atividades mensais do 

apoio, Educação Pernamente e a criação de um quizz. 
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Reunião da Diretoria 

A Diretoria do Cosems RJ  reuniu-se no dia 04 de dezembro, na sede do Cosems RJ e 

contou com a participação de 23 pessoas entre Diretores, Vices Presidentes Regionais, 

Técnicos do Cosems  com a seguintes pauta: 

• Aprovação da Ata do mês de Novembro.  

• Cofinanciamento Estadual: recursos aos Municípios  Polos e Relação de Faltas 

do CEAF/RJ.  

• Indicação da Comissão da Mostra 2020.  

• Composição GT da Oncologia (representantes COSEMS RJ ) 

• Cobertura Vacinal.  

• Avaliação da Situação das Regiões. 

• Pauta CIB. 

 

 

Assembleia dos Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

A Assembleia dos Secretários e secretárias ocorreu no dia 07 de novembro, com a 

participação de 57 pessoas entre Secretários e Técnicos dos municípios. Após a 

Assembleia, Secretários e Técnicos se reuniram para almoço de confraternização. 

Os principais temas foram: 

• Resultados da Comunicação Integrada do COSEMS RJ  2019. 

• Repasses   Cofinanciamentos  SES/RJ: acompanhamento pelo TABNET. 

• Cofinanciamento  Assistência  Farmacêutica: Polos .  

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2019/12/eee49f8c-6127-49f0-a2ec-a2f974c77576.jpg


 
 

• Faltas do CEAF/RJ. 

• Portarias do período. 

• SIOPS. 

• Pauta CIB. 

 
Roda de Práticas das regiões Serrana e Centro Sul 
 

 

A Roda de Práticas das regiões Serrana e Centro Sul, ocorrida em 11 de dezembro no 

Palácio Itaboraí/Fiocruz, em Petrópolis, fechou o ciclo de atividades da Cooperação 

Técnica entre o Programa IdeiaSUS Fiocruz e o Cosems RJ, de 2017 a 2019, em que todas 

as regiões foram contempladas com a realização de Rodas de Práticas municipais que 

deram visibilidade às experiências cotidianas de atendimento a população. As Rodas 

funcionam como um espaço de intercâmbio e troca de experiências sobre as inovações 

no cuidado aos usuários do SUS e demonstra o protagonismo da gestão municipal para 

fortalecimento do SUS. 

http://www.cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2019/12/b29586c4-ae8d-46e0-b54e-dba3e1c239dd.jpg











