
 
  

Ofício nº 018/2020      Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2020. 

Ao CONASEMS 

A/C Sr. Jônatas Lima, 

 

Prezado, 

 

Considerando RESOLUÇÃO CONASEMS 004/2018 que HOMOLOGA E 

SUBMETE À APROVAÇÃO DO CONARES O REGULAMENTO PARA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS COSEMS AO CONASEMS REFERENTE 

AOS RECURSOS ORIUNDOS DA CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

INSTITUCIONAL, tendo a mesma novas orientações quanto ao formato das 

prestações de contas dos COSEMS inclusive com a data para o prazo de envio 

da prestação de contas relativa ao 3º quadrimestre até dia 28 de fevereiro, bem 

como a necessidade do envio de documentos assinados pelos membros do 

Conselho Fiscal do respectivo COSEMS, o qual em nosso estado é composto 

por secretários de saúde que residem em municípios em que as distâncias 

para os deslocamentos são bem significativas. Considerando que entre os dias 

17 e 21 de fevereiro, decorrerá o processo de mudança de logradouro de 

nossa sede. Assim, solicitamos que o envio da prestação de contas seja feito 

após o feriado de carnaval que será entre os dias 24 a 26 de fevereiro de 2020. 

Sendo assim, FORMALIZAMOS a presente solicitação, para que 

autorize ao COSEMS/RS que faça o envio da prestação de contas relativa ao 

3º quadrimestre do ano de 2019 até o dia 06 de março de 2020. 

Contando com o atendimento de nossa solicitação, agradecemos 

antecipadamente. 

Atenciosamente, 

 

 

      _________________________ 

     Diego Espíndola 

                                    Presidente do Conselho das Secretarias 

                                  Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul 

    COSEMS/RS 

Ao Ilmo.  

Sr. Jônatas Lima 

Gerente de Projetos - CONASEMS 



 

Ofício nº 0050/2020 - CONASEMS 

Brasília, 17 de fevereiro de 2020. 

À Sua Senhoria o Senhor 

Diego Espíndola de Ávila 

Presidente do COSEMS/RS 

Avenida Borges de Medeiros, 536, Ed. Iapi, 4º andar - Centro 

Porto Alegre/RS - CEP: 90.020-023 

Assunto: Resp. Ofício 018/2020 - COSEMS/RS - Solicita dilação de prazo para 

apresentação da Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2019. 

Ref: Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS da Prestação de Contas dos 

COSEMS referente aos Recuros da Contribuição de Representação Institucional. 

Senhor Presidente, 

Em atenção à solicitação e jusficativas constantes do expediente supra, 

e considerando que, em sendo enviada na data prometida, a referida documentação 

poderá ser apresentada ao Conselho Fiscal do CONASEMS, comunico-vos que esta 

Gerência de Projetos não avista empecilho ao encaminhamento da Prestação de 

Contas do COSEMS/RS referente ao 3º quadrimestre de 2019 até o dia 06/03/2020, 

conforme proposto por V. Sa. 

Respeitosamente. 

Jônatas David Gonçalves Lima 

GERENTE DE PROJETOS CONASEMS 

 



 

 

 

CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES QUADRIMESTRAL 

3º QUADRIMESTRE DE 2019 



 

 

 

DIRETORIA 

PRESIDENTE 

Diego Espíndola 

(Secretário Municipal da Saúde de Piratini) 

1º VICE-PRESIDENTE 

Cláudia Daniel 

(Secretária Municipal da Saúde de Nova Araçá) 

2º VICE-PRESIDENTE 

Maicon de Barros Lemos 

(Secretário Municipal da Saúde de Rio Grande) 

1ª SECRETÁRIO 

Naasom Luciano da Rocha 

(Secretário Municipal da Saúde de Novo Hamburgo) 

2º SECRETÁRIO 

Pablo Stürmer 

(Secretário Municipal da Saúde de Porto Alegre) 

1ª TESOUREIRO 

Ricardo Lannes Coirolo 

(Secretário Municipal da Saúde de São Gabriel) 

2º TESOUREIRA 

Suzana Cristina Machado 

(Secretária Municipal da Saúde de Torres) 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSELHO FISCAL 

 

TITULARES 

Augusto Ferreira Pellegrini 

(Secretário Municipal da Saúde de Rio Pardo) 

Vanderlei Villi Petry 

(Secretário Municipal da Saúde de Taquara) 

Erasmo Vincensi Daronco 

(Secretário Municipal da Saúde de Pejuçara) 

 

 

SUPLENTES 

Sandra Liane Candido 

(Secretária Municipal da Saúde de Candelária) 

Ezequiel Franceschette Cella 

(Secretário Municipal da Saúde de Tupanciretã) 

 



 

 

 

SECRETARIA EXECUTIVA 

Secretário Executivo 

William Alves 
 

Gerência Institucional 

Juliane Garcia 

 

Auxiliar Administrativo 

Fernanda Melo Pessôa 

Vanessa Cristina Duarte de Oliveira 

 

Acolhimento/Recepção 

Bruna Nunes 

Roberta da Silva Neves 

 
Núcleo de Apoio e Assessoria Técnica - NAAST 

Assessora Técnica Institucional 

Fernanda Cardoso 

 

Assessora Técnica da Atenção Primária em Saúde, Vigilância em Saúde e Assistência 

Farmacêutica  

Ana Paula Cappellari 

 

Assessora de Média e Alta Complexidade e Sistemas de Informação 

Maria Alessandra Albuquerque 

 

Apoio Regional à Gestão - Coordenação 

William Alves 



 

 

 

Regiões 01, 02 e 03 

Michele Eichelberger 

 

Regiões 04 e 05 

Gustavo Haas Lermen 

 

Regiões 06, 07 e 08 

Mário Vieira M. Neto 

 

Regiões 09 e 10 

Gabriel Calazans Babtista 

 

Regiões 11 e 14 

Joice Fronza 

 

 

 

 

 

 

 

Regiões 12 e 13 

Cleonice Poletto 

 

Regiões 15 e 20 

Janaína Barbieri  

 

Regiões 16, 17, 18 e 19 

Pamella Morette 

 

Regiões 21 e 22 

Janise Fagundes 

 

Regiões 23, 24, 25 e 26 

Kelly Portolan  

 

Regiões 27, 28, 29 e 30 

Kellen Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS 

 

 02 de setembro 

Web conferência Gestão e Governança – CONASEMS 

Consultor Diogo Demarchi – CONASEMS apresentou sobre a importância da 

coleta de dados, qualidade do registro e alimentação regular dos Sistemas de 

Informação em Saúde oficiais do Ministério da Saúde e sobre o papel da gestão da 

informação. Comentou sobre as Oficinas de Informação em Saúde que irão acontecer 

nos Estados 

 

 04 de setembro 

Avaliação do 31º Congresso COSEMS/RS 

No tocante momento a equipe da Secretaria Executiva realizaram a avaliação 

do 31º Congresso do COSEMS, tal congresso foi realizado em parceria com a Fiocruz 

e a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. 

O objetivo da avaliação é fazer um levantamento crítico reflexivo das 

potencialidades vivenciadas bem como dificuldades experiênciadas no tocante 

congresso. 

 

 05 de setembro 

Reunião com a Escola de Saúde Pública 

A finalidade desta reunião é de alinhar a metodologia pedagógica do projeto 

capitaneado pelo COSEMS e FAMURS, para provisão de profissionais médicos 

através de residência médica bem como especialização médica, descentralizadas nos 

municípios. 

 

 05 de setembro 

Reunião Projeto Agenda 2030 



 
 
 
 
 
 

Delineamento da metodologia de catalogação e categorização das 

experiências submetidas no 31º Congresso do COSEMS/RS. 

 

 09 de setembro 

Reunião de alinhamento de Oficina DigiSUS 

Momento de alinhamento metodológico para a oficina do DigiSUS – Módulo 

Planejamento, que será ofertado para os 89 municípios que compõe a 1ª CRS, tal 

oficina será ofertada em parceria entre a Superintendência do Ministério da Saúde no 

Rio Grande do Sul, a 1ª Coordenadoria Regional de Saúde da Secretaria Estadual de 

Saúde e o COSEMS/RS. 

 

 11 de setembro 

Reunião Ampliada COSEMS 

Momento de congregar acerca das expectativas e planejamento da equipe que 

compreende a Secretaria Executiva do COSEMS, entre estes atores estão envolvidos 

o grupo de Apoio, Assessoria Técnica e a Gerência Institucional. 

 

 11 de setembro 

Grupo Condutor da RAU/SES 

Reunião entre os representantes da Secretaria Estadual de Saúde e 

representantes macrorregional dos municípios pelo COSEMS/RS. Os representantes 

COSEMS-RS que compõe o Grupo Condutor da RAU foi definido por 01(um) 

representante (gestor municipal) por macrorregião, totalizando 07 representantes 

(Gravataí, Lajeado, Rio Grande, Garibaldi, Cacequi, Santa Rosa e Palmeira das 

Missões) e 01(um) representante da Capital – Porto Alegre. Tendo como pautas: 

Indicadores (monitoramento) do SAMU RS; Regulação compartilhada remota e 

Telessaúde; 

 

 



 
 
 
 
 
 

 11 de setembro 

Encontro com o Grupo Executivo – Projeto Apoiador CONASEMS 

Equipe do Grupo Executivo – Rede Colaborativa CONASEMS /Projeto 

Apoiador (Denise e Marcelo) apresentaram os resultados e impactos do Projeto 

Apoiador no país (antes e depois da atuação dos apoiadores nos Estados) 

 

 12 de setembro 

Continuação da reunião ampliada  

No momento foi elencado algumas necessidades de qualificação entre pares 

bem como o seguimento do planejamento ascendente do COSEMS. 

 

 13 de setembro 

Reunião de alinhamento  

Momento de alinhamento de fluxos organizativos para o I Simpósio de 

Contratualização no SUS, realização compartilhada entre Secretaria Municipal de 

Porto Alegre e COSEMS/RS. 

 

 16 de setembro 

Audiência – Defasagem da Tabela SUS – Comissão de Saúde e Meio 

Ambiente – Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.  

Em audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizada no 

Plenarinho da Assembleia Legislativa, autoridades e representantes de entidades 

ligadas à saúde discutiram a defasagem no valor da Tabela do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A audiência contou com a participação de diversos Secretários 

municipais de Saúde e do Secretário de Saúde de Novo Hamburgo, Naasom Luciano 

membro da Diretoria COSEMS/RS fez uma fala a favor da discussão e comentou 

sobre as dificuldades vivenciadas pelos gestores municipais com a defasagem da 

tabela SUS. 



 
 
 
 
 
 

As Deputadas Franciane Bayer e Liziane Bayer que conduziram os trabalhos 

irão enviar a Câmara Federal um relato das discussões, além das sugestões e 

documentos relevantes que serão acrescentados e que irão contribuir com a 

discussão do tema. 

http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/318285/Default

.aspx 

http://www.al.rs.gov.br/tvassembleia/exibe/tabid/959/Default.aspx?IdVideo=11805 

 

 17 de setembro  

Plenária Macrorregional de Conselhos de Saúde das Regiões 09 e 10 

COSEMS/RS participou do momento de discussão e alinhamento de atividades 

junto aos representantes dos conselhos municipais de saúde da Macrorregional das 

regiões de saúde 09 e 10. 

 

 18 de setembro 

Reunião - GT Ensino do Projeto de Provimento de Profissionais Médicos para o 

RS 

Delineamento metodológico de ensino. 

 

 19 de setembro 

Plenária Extraordinária do CES 

Foi apresentado, dentre outras pautas a análise do RAG e RDQA da SES/RS. 

 

 19 de setembro 

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde/RS 

Participação do Prof. Alcides Miranda – UFRS que fez uma explanação sobre a 

Atenção Primária a Saúde e as alternativas da APS no Rio Grande do Sul. Foram 



 
 
 
 
 
 
discutidas várias pautas: Assembleia SIND/Saúde para tratar sobre o IMESF; 

Agrotóxicos no RS (Vigilância ambiental – SES/RS). 

 

 23 a 24 de setembro  

I Simpósio de Contratualização 

A secretaria municipal de saúde promoveu ontem e hoje, 23 e 24, o 1º 

Simpósio sobre Contratualização no SUS. O evento ocorreu no teatro da Unisinos, em 

parceria com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul 

(COSEMS/RS). A ideia foi discutir o papel e os desafios dos gestores e das entidades 

contratualizadas, mecanismos de fiscalização e questões relativas à judicialização da 

saúde.  

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/09/24/SIMP%C3%93SIO-

ORGANIZADO-PELA-PREFEITURA-DE-PORTO-ALEGRE-EM-PARCERIA-COM-O-

COSEMS-DISCUTIU-A-CONTRATUALIZA%C3%87%C3%83O-NO-SUS 

 

 24 de setembro  

2º Encontro Estadual de Educação Permanente 

A Secretaria Estadual da Saúde, por meio da Escola de Saúde Pública (ESP), 

realizou nesta terça-feira (24) o I Encontro Estadual de Núcleos Municipais de 

Educação em Saúde Coletiva (Numesc). A atividade aconteceu no auditório do Fórum 

Central de Porto Alegre. O encontro teve por objetivo incentivar a criação de mais 

núcleos pelo Estado e dar visibilidade às experiências dos serviços já existentes. Hoje, 

no RS, são 78 núcleos em atividade. O COSEMS/RS foi representado pela secretária 

municipal de saúde de Farroupilha (RS), Rosane da Rosa. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/09/24/ENCONTRO-RE%C3%9ANE-

N%C3%9ACLEOS-DE-EDUCA%C3%87%C3%83O-EM-SA%C3%9ADE-COLETIVA-

NA-CAPITAL-GA%C3%9ACHA 

 

 25 de setembro 

Reunião NURESC/ESP/SES 



 
 
 
 
 
 

Reunião de avaliação e planejamento dos Núcleos regionais de Saúde 

Coletiva. 

 

 25 de setembro 

Agenda 2030 

Momento de avaliação dos resultados sobre a metodologia aplicada de 

categorização das experiências exitosas. 

 

 26 de setembro 

Capacitação DIGISUS Apoio COSEMS 

No último dia 30 de julho ocorreu, em Porto Alegre, a oficina de qualificação da 

Equipe de Apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do 

Sul. A Assessoria Técnica da Secretaria Executiva do COSEMS/RS em parceria com 

o Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa, do Núcleo Estadual do 

Ministério da Saúde, realizaram a oficina, que objetiva capacitar multiplicadores 

regionais para o DIGISUS -  MÓDULO PLANEJAMENTO. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/08/14/OFICINA-DE-

QUALIFICA%C3%87%C3%83O-DOS-APOIADORES-DIGISUS---M%C3%93DULO-

PLANEJAMENTO 

 

 02 de outubro 

Reunião de alinhamento Curso de Financiamento no SUS ESP/SES 

Alinhamento metodológico de ensino da oferta de curso sobre financiamento no 

SUS. 

 

 02 de outubro 

Frente Parlamentar sobre Psoríase – Assembleia Legislativa/RS 

A Assembleia Legislativa instalou a Frente Parlamentar pela Psoríase e Artrite 

Psoriática, presidida pela deputada Fran Somensi (PR). O objetivo é contribuir para a 



 
 
 
 
 
 
construção de políticas públicas para enfrentar a doença, facilitando o diagnóstico e o 

tratamento precoces. A Psoríase é uma doença da pele inflamatória crônica 

imunomediada e que acomete não apenas a pele, mas o equilíbrio emocional e 

convívio social.  

Participaram do evento a Presidente da Associação Psoríase Brasil, Gladis 

Lima,  a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia – Secção RS, 

Clarissa Prati, representando, também a Associação Médica do Rio Grande do Sul 

(AMRIGS), o coordenador do Ambulatório de Dermatologia Sanitária, Francisco Isaias; 

o médico dermatologista, Leandro Leite; a psicóloga clínica e doutora em psicologia, 

Hericka Zogbi Jorge; a representante dos Conselhos dos Secretários Municipais de 

Saúde, Maria Alessandra Albuquerque e o deputado federal, Carlos Gomes. 

http://www.al.rs.gov.br/agenciadenoticias/destaque/tabid/855/IdMateria/318492/Default

.aspx 

https://sbdrs.org.br/instalada-frente-parlamentar-em-defesa-dos-portadores-de-

psoriase-e-artrite-psoriatica/ 

 

 08 e 09 de outubro 

SETEC e CIB 

Principais Pautas 

- Encontro de contas que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul propõe, 

com uma nova proposta, onde a CIB exige menos documentos para habilitar os 

municípios, facilitando o processo. 

 - Pauta nacional, do CONASEMS, aonde o presidente da entidade, Mauro 

Junqueira, vem acompanhando junto ao gabinete do Ministro da Saúde, Gilberto 

Occhi, o tema referente à reposição do Mais Médicos. Trata-se de uma pauta que é 

preocupação de diversos municípios gaúchos que, com a falta de médicos nas 

equipes, tiveram o bloqueio de recursos federais, oriundos do Ministério da Saúde, por 

conta dessa diminuição de efetivo. 

 - Canoas: Rever a situação da urgência e emergência, revisando fluxos e 

retaguarda a fim de melhorar o acesso dos usuários. Atualmente, o município da 

região metropolitana atende 114 cidades, em especial, pacientes que necessitam de 



 
 
 
 
 
 
atendimento em traumatologia pelo SUS, no Hospital de Pronto Socorro de Canoas 

(HPSC), do Hospital Universitário da ULBRA e das UPAs 24h. 

 - Acionamento automático do SAMU, por meio dos enfermeiros, auxiliando os 

médicos na central de regulação. É uma proposta onde o Rio Grande do Sul é 

precursor e pode servir de modelo para todo o Brasil. Ainda sobre o serviço, tratou-se 

da regulação inversa, uma luta antiga do COSEMS/RS, que permite que os próprios 

secretários possam acionar suas equipes quando não se tem a resposta imediata do 

SAMU. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2018/10/11/Confira-as-pautas-abordadas-na-

reuni%C3%A3o-da-SETECRS-de-outubro 

 

 09 de outubro 

Grupo de Trabalho (GT) Gestante de Alto risco para discutir o fluxo de 

transporte das gestantes de alto risco no Estado do Rio Grande do Sul com a 

participação da Coordenação de Saúde da Mulher – SES/RS Nadine. Participaram da 

reunião do GT os Secretários Municipais de Cacequi e Garibaldi e a Assessora 

Técnica de Média e Alta Complexidade COSEMS/RS.  Foi discutido as 

responsabilidades do município de residência da gestante no que diz respeito ao 

transporte das mesmas.  

 

 09 de outubro 

Grupo de Trabalho (GT) da Rede de Atenção as Urgências (RAU)  

Apresentação do Instrumento elaborado pelo município de Porto Alegre sobre a 

análise do percentual elevado de atendimentos com classificação verde e azul nas 

emergências. A reunião contou com a presença do Coordenador SES/RS – Tércio 

Tedesco.  



 
 
 
 
 
 

 09 a 12 de outubro 

Participação do Presidente e Secretário Executivo na 76ª Reunião Geral da 

Frente Nacional de Prefeitos, para sistematização e validação do instrumento de 

governança e avaliação da rede COSEMS e CONASEMS. 

Além disso, foi realizada nesta reunião o CONARES de outubro, para definição 

das estratégias de capilaridade da discussão sobre a proposta de novo regramento do 

financiamento federal para Atenção Primária à Saúde – APS. 

 

 10 de outubro 

GT Ensino/ESP/SES 

Alinhamento metodológico de ensino do projeto e provisionamento de 

profissionais médicos para municípios do Rio Grande do Sul. 

 

 10 de outubro 

Reunião promovida pela Federação das Associações dos municípios do Rio 

Grande do Sul (FAMURS) e o Conselho Regional de Farmácia (CRF) com a 

participação das Coordenações de Assistência Farmacêutica dos municípios gaúchos, 

para o levantamento de necessidades e a proposição de melhorias do serviço e 

qualificação de profissionais municipais. No evento, mais de 100 farmacêuticos e a 

Assessora Técnica de média e alta complexidade/COSEM/RS estavam presentes e 

foram divididos em grupos, que elencaram uma série de ações prioritárias em eixos 

como CFT e REMUME, Gestão Logística, Dispensação, Judicialização, Informatização 

e Cuidado Farmacêutico. No encontro realizado em parceria, se definiu a formação de 

um grupo técnico de trabalho de farmacêuticos da assistência farmacêutica municipal 

para auxiliar os profissionais municipais. Com a necessidade de qualificar o trabalho 

dos farmacêuticos municipais, foi instituído um Grupo Condutor de Assistência 

farmacêutica, formado por 02 (dois) farmacêuticos por Macrorregião e que irão apoiar 

os municípios na organização da AF. O trabalho do grupo buscará a formação de 

banco de dados compartilhado entre os municípios para elaborar propostas e 

sugestões de construção da Política Estadual de Assistência Farmacêutica; 



 
 
 
 
 
 
organização de relação municipal de medicamentos e ações conjuntas que venham a 

colaborar com a AF municipal. 

http://www.famurs.com.br/noticias/crf-rs-e-famurs-buscam-solucoes-conjuntas-para-

qualificar-a-assistencia-farmaceutica-dos-municipios/ 

 

 14 a 22 de outubro 

Nove trabalhos apresentados no evento, organizado pela Fundação Oswaldo 

Cruz, em conjunto com a Feira do Conhecimento, que terá a parceria da Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, Instituto Centec, 

Fiocruz, Aprece e COSEMS/CE 

Osório: Aplicativo de Amamentação e Desenvolvimento Infantil criado pelo 

NASF Osório em parceria com Instituto Federal do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre: Biblioteca Virtual Da Atenção Primaria a Saúde de Porto Alegre - 

BVAPS-POA 

Tapejara: Implantação de Horto de Plantas Medicinais na Equipe de Estratégia 

de Saúde da Família Nazaré 

Ibiraiaras: Relógio Biológico das Plantas Medicinais IBIRAIARAS/RS 

Lajeado: Maluco In Concert – Espaço Terapêutico de Reinserção Social d 

Potente Ferramenta para Ampliar o Acesso aos Serviços de Saúde 

Campo Bom: Mapa Vivo - Construindo o Espelho da Comunidade 

Bento Gonçalves: Pré-Natal do Parceiro em Bento Gonçalves 

 Cachoeirinha: Promoção da Equidade: Experiência de um Grupo de Trabalho 

Interinstitucional 

 Vera Cruz: Projeto: Dormir e Sonhar Evita Medicar: A Gestão Clinica do 

Medicamento com Ênfase na Saúde Holística para Contribuição do Uso Racional e 

Desprescrição de Benzodiazepínicos 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/10/14/TRABALHOS-

REPRESENTAR%C3%83O-O-SUS-DO-RS-NO-CEAR%C3%81 

 



 
 
 
 
 
 

 15 de outubro 

Participação do Secretário Executivo e Apoiadores no 2º Encontro da Rede 

Colaborativa em 2019 e Oficina de coordenadores da Rede Colaborativa em São 

Paulo. O principal ponto de pauta em discussão, foi com foco na organização dos 

processos de regionalização e da agenda de divulgação dos critérios da nova 

metodologia de cálculo do regramento federal para Atenção Primária à Saúde para os 

municípios. 

 

 16 de outubro 

Reunião na Secretaria de Saúde do Estado (SES/RS) para tratar sobre o 

Convênio com o Hospital de Estrela. 

Estavam presentes na reunião os gestores municipais de Imigrante, Colina, 

Coqueiro Baixo, Estrela e Fazenda Vila Nova, a Assessora Técnica de Média e Alta 

Complexidade COSEMS/RS com técnicos da Secretaria Estadual de Saúde/RS. Foi 

solicitado pelos gestores municipais o cofinanciamento por parte do Estado no que diz 

respeito ao custo efetivo da Porta de Entrada do Hospital de Estrela, valor 

complementar de partos e de diária de UTI, todos hoje custeados pelos municípios da 

região e que estão apresentando dificuldade para cumprir conforme os serviços 

contratualizados. Os técnicos da Secretaria de Saúde do Estado SES/RS assumiram o 

compromisso de repassar as solicitações para a Coordenação do DAHA/RS. A 

Assessora Técnica do COSEMS/RS propôs ao grupo de Secretários Municipais uma 

análise mais detalhada dos contratos estabelecidos com o Hospital de Estrela 

conforme a normatização do SUS e a necessidade de um controle mais efetivo por 

parte do gestor do município de Estrela. Como encaminhamento foi proposto uma 

reunião na Região de Estrela para discutir o assunto com a participação do 

COSEMS/RS para apoiar a discussão.  

 

 21 de outubro  

Reunião com representantes do Conselho das Secretarias Municipais de 

Saúde do Rio Grande do Sul (COSEMS/RS) e representantes da Escola de Saúde 

Pública do Ceará (ESP/CE) sobre o Programa Médico da Família no Ceará. 



 
 
 
 
 
 

A reunião contou com a presença do superintendente da ESP/CE, Dr. Marcelo 

Alcântara, Dra. Olívia Bessa, Diretora de Pós-Graduação em Saúde da ESP/CE, além 

de Diego Espíndola, presidente do COSEMS/RS; William Alves, Secretário Executivo 

do COSEM/RS; Fernanda Cardoso, Assessora Técnica Institucional do COSEMS/RS; 

Alessandra Albuquerque, Assessora Técnica de Sistema de Informação em Saúde do 

COSEMS/RS; Rômulo Fernandes, Coordenador do Programa Médico da Família no 

Ceará no município de Fortaleza e Erlemus Ponte Soares, Coordenador da Atenção 

Primária do município de Fortaleza/CE. 

Segundo Diego Espíndola, presidente do COSEMS/RS, a ideia é “copiar a 

experiência do Programa Médico da Família Ceará para prover médicos nos 

municípios, já que o estado está sendo pioneiro no país”. Ele disse ainda que o Estado 

do Rio Grande do Sul tem probabilidade de perder até 700 médicos até o fim do ano, 

por isso é necessário pensar em uma política estadual, a exemplo do que já ocorre no 

Ceará. A reunião foi uma conversa introdutória de aproximação entre os estados para 

tirar dúvidas sobre convênios e a parte jurídica do Programa.  

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/10/22/M%C3%89DICO-DA-

FAM%C3%8DLIA-CEAR%C3%81-RS-SE-INSPIRA-EM-MODELO-DO-PROGRAMA 

 

 22 de outubro 

Reunião com representantes da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará 

(SESA/CE) e representantes do COSEMS/RS – Secretário Executivo, William Alves, a 

Assessora Técnica Institucional Fernanda Cardoso e a Assessora Técnica de Média e 

Alta Complexidade COSEMS/RS, Alessandra Albuquerque.  

A Assessora do Gabinete do Secretário de Saúde do Estado fez uma 

apresentação sobre os Consórcios Públicos no Estado do Ceará. O objetivo da 

reunião é analisar a experiência do Ceará para orientar as discussões do 

COSEMS/RS com a Secretaria de Saúde do Estado do RS sobre Consórcios Públicos.  

 

 25 de outubro  

Oficina DigiSUS em Cruz Alta 



 
 
 
 
 
 

Oferta de oficina sobre o DigiSUS – Módulo Planejamento na Região de Cruz 

Alta, no presente momento estavam reunidos para a oficina representantes de 19 

municípios que compreende a região de saúde. 

 

 25 de outubro  

Oficina DigiSUS Caxias do Sul 

Oferta de oficina sobre o DigiSUS – Módulo Planejamento na Região de Caxias 

do Sul – Macro Serra, no presente momento estavam reunidos para a oficina 

representantes de 24 municípios que compreende a região de saúde. 

 

 25 de outubro 

Vídeo Conferência GT AF – CONASEMS 

O Consultor CONASEMS, Elton Chaves, fez explanação sobre o 

monitoramento da qualidade dos dados SUS, sobre o BNAFAR, Qualifar SUS, 

incorporações da CONITEC, e sobre a planilha de monitoramento de 27.09.2019 

sobre a situações dos municípios no que diz respeito a alimentação das informações 

no HORUS.  

 

 

 

 29 de outubro 

Lançamento do Projeto Fortalecimento dos processos de governança, 

organização e integração da Rede de Atenção à Saúde (Regionalização) no Estado do 

Rio Grande do Sul. 

O Estado do Rio Grande do Sul será contemplado com o Projeto Piloto sobre 

Regionalização na Região Metropolitana. No evento de lançamento que aconteceu em 

Porto Alegre estavam presentes o Presidente CONASEMS, Wyllames Freire, o 

Secretário Executivo CONASEMS, Mauro Junqueira, o Presidente COSEMS/RS, 

Diego Espindola, a representante da Equipe de Gestão do Hospital Alemão Oswaldo 

Cruz, Samara, o representante do Ministério da Saúde, Gregory, a Coordenadora 



 
 
 
 
 
 
DAHA/SES/RS, Lisiane, a Coordenadora do Projeto Regionalização no RS, Sandra 

Speroto, os Secretários Municipais Suzana, Nassom e a representante do município 

de Porto Alegre, Kelma.  O objetivo do Projeto é subsidiar e apoiar os gestores 

municipais para que sejam protagonistas no processo de regionalização.  

 

 04 de novembro 

Reunião SES/Projeto HAOC – Regionalização 

A Reunião aconteceu no Centro Administrativo do Estado do Rio Grande do 

Sul, com a presença da Secretária de Saúde do Estado, Arita Bergman, a Secretária 

Adjunta, Aglaê, Técnicos da Assessoria de Planejamento da SES/RS, a representante 

do HAOC, Samara, o representante do CONASEMS, a Coordenadora local do Projeto 

Regionalização no RS, as facilitadoras e a Assessora Técnica de Média e Alta 

Complexidade COSEMS/RS. O objetivo da reunião foi discutir de como o Projeto 

Regionalização será desenvolvido no Estado do RS e a integração com o processo de 

construção do Planejamento Regional Integrado (PRI) conduzido e coordenado pela 

equipe da ASSTEPLAN/SES/RS.  A Coordenadora local do Projeto Regionalização, 

Sandra Speroto fez uma breve apresentação sobre os principais produtos a serem 

entregues pelo Projeto.  

A Região Macrometropolitana do Estado do RS foi uma das selecionadas pelo 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz para a realização do Projeto. Com o propósito de 

fortalecer os municípios para os processos de planejamento regional integrado, 

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

construção do Plano macrorregional, em uma perspectiva de planejamento 

ascendente, contemplando as realidades municipais, bem como os planos de saúde 

dos municípios.  

Como encaminhamentos foi deliberado pelos presentes: 

  A SES/RS irá repassar uma Nota Informativa para as Coordenadorias 

Regionais com o objetivo de informar sobre a adesão do Estado ao Projeto de 

Regionalização; 

  O COSEMS/RS irá elaborar uma Nota de Comunicação Conjunta com o 

Estado sobre o Projeto de Regionalização e a proposta de integração com o PRI em 

andamento no Estado do RS, a ser publicizada na próxima reunião de SETEC/CIB; 



 
 
 
 
 
 
  A SES/RS irá realizar nos dias 26 e 27/11 uma Oficina para discutir os 

instrumentos de planejamentos, discutir os encaminhamentos do PRI e as propostas 

para o Plano Estadual 2020-2023. 

  O Projeto de Regionalização irá realizar no dia 28 de novembro/2019 em 

parceria com a Secretaria de Saúde do Estado (SES/RS) a 1ª Oficina Macrorregional 

com a participação dos 89 (oitenta e nove) municípios que compõe a macro 

metropolitana para análise situacional a partir dos diagnósticos regionais – PRI e a 

proposta de construção do processo de planejamento macrorregional. 

  Em seguida a Secretária de Estado, Arita, assinou o Termo de Adesão e 

Compromisso entre a Secretaria de Saúde do Estado do RS e a Coordenação Local 

do Projeto Fortalecimento dos processos de Governança e Regionalização executado 

pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz em parceria com o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) /PROADI-SUS e o COSEMS/RS. 

 https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/11/05/ASSINATURA-DO-TERMO-DE-

ADESAO-E-COMPROMISSO 

 

 05 de novembro 

Reunião Ampliada da Secretaria Executiva 

Momento de alinhamento de fluxos entre colaboradores da Secretaria 

Executiva do COSEMS/RS. 

 

 07 de novembro 

Reunião GT AB.  

Reunião para análise de propostas do co-financiamento da SES/RS para 

algumas ações da Atenção Básica no Estado. Fazem parte do GT os municípios de 

Getúlio Vargas, Minas do Leão, Pejuçara, Doutor Ricardo, São Gabriel, Farroupilha, 

Cristal e Relvado, assim como a Equipe Técnica - Secretaria Executiva e Assessoria 

Técnica - do COSEMS/RS e o Departamento de Atenção Básica/SES, 1ª CRS/SES, 2ª 

CRS/SES, CEAB/DAS e ESP/SES. 

 



 
 
 
 
 
 

 12 e 13 de novembro  

SETEC e CIB 

Principais pontos de pauta 

- Atualização dos leitos hospitalares em Saúde Mental de São Gabriel, 

Teutônia e Butiá (DAS/Mental); 

 - Habilitação de Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde 

Mental para o município de Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Tramandaí, Mampituba, 

Dom Pedro de Alcântara e Rio Grande (DAS/Mental); 

 - Solicitação de remanejo de Recurso Federal de Taquari e Teutônia para o 

FMS de Lajeado para custeio de exames de Mamografia Bilateral de Rastreamento 

(DAHA); 

 - Solicitação de remanejo de recurso federal de estrela e taquari para o FMS 

de Arroio do Meio para custeio de exames de Mamografia Bilateral de Rastreamento 

(DAHA); 

 - Inclusão do município de Pouso Novo no rol de municípios referenciados 

para Arroio do Meio para realização de Mamografia Bilateral de Rastreamento 

(DAHA); 

 - Solicitação de remanejo federal de Caxias do Sul para o FMS de Nova 

Petrópolis destinado ao Custeio de Partos de risco habitual (DAHA); 

 - Remanejo Financeiro para o Teto MAC de Camaquã (DAHA); 

 - Habilitação junto ao MS do Hospital Santa Ana, município de Porto Alegre, de 

unidades de internação em Cuidados Prolongados (DAHA); 

 - Habilitação Leitos de UTI do Hospital Santa'Ana - Porto alegre (DAHA); 

 - Terapia Nutricional Enteral da Santa Casa de São Gabriel (DAHA); 

 - Retificação do Número de Leitos do Centro de Atendimento em AVC do 

Hospital Vida e Saúde – R523/17 CIB/RS, Município de Santa Rosa (DAHA); 

 - Solicitação da Fundação Universitária de Cardiologia – Hospital Alvorada, 

Fundação Universitária de Cardiologia – Hospital Padre Jeremias, Associação 

Educadora São Carlos – Hospital Santa Ana da Associação Hospitalar Vila Nova – 

Hospital Restinga, em aderir ao Incentivo Financeiro 100% SUS (DAHA); 



 
 
 
 
 
 

 - Solicitação da APAE de Santa Maria - CER II como Oficina Ortopédica Fixa, 

para Habilitação Junto ao MS (DAHA); 

 - Atualização do Plano Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com 

Deficiência (DAHA); 

 - Indicação do CER III de Osório para uso de Furgão Adaptado (DAHA); 

 - Resolução 412/13 CIB/RS que trata dos Serviços Integrados de Atenção 

Especializada Ambulatorial - SIAEA (COSEMS); 

 - Operação Verão 2020 RS (DRE/CEVS); 

 - Portaria nº 2663/19 que define os valores anuais do piso fixo da Vigilância 

em Saúde (CEVS); 

 - Habilitação da Upa de Ijuí. 

As pactuações também estão no link: https://www.cosemsrs.org.br/single-

post/2019/11/18/CONFIRA-AS-PACTUA%C3%87%C3%95ES-DAS-

REUNI%C3%95ES-DA-SETECRS-E-CIBRS-DE-NOVEMBRO. 

 

 13 de novembro 

Reunião com Apoiadores Regionais 

Reunião com apoiadores e demais integrantes da equipe do COSEMS/RS, 

com os momentos de: 

- Apresentação inicial de todos os integrantes da equipe; 

- Dinâmica do momento COSEMS/RS e apresentação de objeto relacionado ao 

sentido do trabalho; 

- Reunião sobre o novo financiamento da APS onde foi apresentada tabela 

síntese do painel de apoio ao gestor do CONASEMS e passados informes para 

apoiadores e equipe. 

 

 14 de novembro 

      Reunião com a Diretoria do Conselho Regional de Fisioterapia  



 
 
 
 
 
 

Na reunião estavam presentes o Presidente do Conselho Regional de 

Fisioterapia (CREFITO/RS), o Secretário Executivo COSEMS/RS, William Alves, a 

Assessora Técnica de média e alta complexidade COSEMS/RS. O objetivo da reunião 

foi a apresentação por parte do CREFITO/RS de um instrumento/Censo para ser 

aplicado com os gestores municipais sobre os profissionais de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional no Estado do Rio Grande do Sul. A proposta é ampliar a municipalização 

do serviço de fisioterapia no Estado do RS. Como encaminhamento o COSEMS/RS 

assumiu analisar o instrumento a ser aplicado e dar contribuições.  

 

 14 de novembro 

Capacitação para apoiadores sobre sistemas de saúde:  

Oficina de Sistemas de Informação em Saúde onde foram abordadas 

funcionalidades do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES). A assessora técnica de sistemas de saúde Maria Alessandra Albuquerque 

realizou atividade prática na sala de informática com apoiadores COSEMS/RS e 

assessoras técnicas Ana Paula Cappellari e Fernanda Cardoso.  

 

 18 de novembro 

Auxílio a dúvidas do município de Candelária relacionadas a recurso suspenso 

da Vigilância em saúde e relacionado ao SIM. Contato com o MS da Saúde para 

maiores detalhes e verificação de possível suspensão de recurso.  

 18 a 20 de novembro 

Oficinal Projeto Agenda 2030 

A oficina da categorização e revisão metodológica das experiências 

submetidas no Congresso do COSEMS, ocorreu nos dias correntes de 18 a 20, na 

Fiocruz Brasília. 

 

 19 de novembro  

Elaboração de diagnóstico sobre o Novo Financiamento da APS, estudo e 

interpretação da Portaria 2979/2019. A portaria traz muitas novidades e quando 



 
 
 
 
 
 
consultamos o painel do gestor do CONASEMS surgem muitas dúvidas. Um estudo 

detalhado foi realizado pela Assessoria Técnica da APS e Sistemas de Saúde para 

melhor entendimento. A partir deste estudo elaboramos uma metodologia de 

diagnóstico para todos os municípios que necessitarem de auxílio e assim também 

participaremos de reuniões presencias com as regiões para apresentação deste 

diagnóstico.  

 

 21 de novembro 

Informação de representação da ASSTEC no Comitê de Avaliação e 

Monitoramento de Eventos de Saúde Pública. Representação COSEMSRS como 

titular Ana Paula Cappellari e como Suplente Fernanda Cardoso. A atuação do comitê 

busca facilitar a tomada de ações de monitoramento e resposta em situações que 

podem constituir potencial ameaça, como surtos e epidemias, doenças de causa 

desconhecida, alteração no padrão de doenças conhecidas, levando em conta a 

disseminação, gravidade e vulnerabilidade desses agravos. A dengue, o sarampo e a 

febre amarela são exemplos de assuntos que podem vir a receber atenção do comitê, 

variando conforme o momento do ano e da situação das doenças no Estado ou país. 

A coordenação é do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) e a sua 

composição conta ainda com representantes do Laboratório Central do Estado 

(Lacen), de outras áreas da SES (departamentos de Ações em Saúde, Assistência 

Hospitalar e Ambulatorial, Regulação Estadual, assessorias de Planejamento e 

Comunicação Social), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

Secretaria da Saúde de Porto Alegre e Conselho das Secretarias Municipais de Saúde 

do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). O comando geral será da secretária Arita 

Bergmann quando ela estiver presente ou sediar uma reunião. 

 

 21 de novembro 

Iº Encontro COSEMS/RS da Macrorregião Centro-oeste  

O Encontro aconteceu no município de São Francisco de Assis e contou com a 

presença de gestores municipais da Macrorregião Centro-Oeste, trabalhadores da 

saúde, a apoiadora COSEMS/RS, o Presidente COSEMS/RS, Diego Espíndola, a 

Assessora Técnica de média e alta complexidade COSEMS/RS.  



 
 
 
 
 
 

A mesa de abertura com o tema: A importância do Encontro Macrorregional 

para organização das Redes de Atenção à Saúde contou com a coordenação dos 

Secretários Municipais de São Francisco de Assis, Formigueiro, Capão do Cipó e 

Santa Margarida do Sul. Em seguida a mesa com o tema Desafios da Regionalização 

e do Planejamento Regional no âmbito da Macrorregião de Saúde apresentado pelo 

Presidente Diego – COSEMS/RS e da Assessora Técnica de Média e Alta 

Complexidade, Alessandra Albuquerque. Dando continuidade uma mesa de conversa 

– Atenção Básica e Regionalização: o SUS em redes de atenção integral, com a Profª 

Dra Liane Beatriz do Departamento de Saúde Coletiva da Universidade Federal de 

Santa Maria. Em seguida aconteceu a Reunião COSEMS Macrorregião de Saúde 

Centro-Oeste: é o SUS que nos une. O SUS que queremos! 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/11/29/I-ENCONTRO-COSEMS-

MACRORREGI%C3%83O-DE-SA%C3%9ADE-CENTRO-OESTE-%C3%89-O-SUS-

QUE-NOS-UNE-O-SUS-QUE-QUEREMOS 

 

 22 de novembro 

Oficina DigiSUS para municípios de abrangência da 1ª CRS 

Oferta de oficina centralizada sobre o DigiSUS – Módulo Planejamento em 

Porto Alegre, no presente momento estavam reunidos para a oficina representantes de 

41 municípios que compreende as regiões de saúde 06, 07 e 08. 

 

 26 de novembro 

      Web Conferência sobre o novo financiamento da Atenção Primária – 

CONASEMS 

O Consultor CONASEMS, Diogo Demarchi, apresentou a cobertura da ESF no 

Brasil (74%), o número de municípios com ESF (5.475), a situação dos cadastros de 

cidadão na APS no Brasil, o Cartão Nacional de Saúde vinculado ao cadastro do CPF, 

a proposta de pesos nos cadastros da população e um valor per capita para cálculo do 

valor a ser recebido pelos municípios, a proposta de análise de desempenho dos 

indicadores a serem pactuados, os incentivos das ações estratégicas e específicas, a 

informatização da atenção primária, Residência na APS.  



 
 
 
 
 
 

 26 e 27 de novembro 

Oficina de Alinhamento do Planejamento Regional Integrado (PRI) e o Plano 

Estadual de Saúde 2020-2023 

A Oficina foi coordenada pela Coordenação da Assessoria de Planejamento da 

Secretaria de Saúde do Estado – ASSTEPLAN/SES/RS, contou com a participação de 

representantes das Coordenadorias Regionais de Saúde, representantes dos 

Secretários Municipais de Saúde, Apoiadores COSEMS/RS, Coordenação local do 

Projeto Regionalização e facilitadoras, Assessoras Técnicas COSEMS/RS (Atenção 

Primária e Média/Alta Complexidade).  

O objetivo da Oficina foi apresentar o produto elaborado nas Oficinas do PRI e 

a estrutura do Plano Estadual de Saúde 2020-2023. A ferramenta é o principal 

instrumento de planejamento da gestão estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

tem como objetivo orientar as políticas públicas para o período de 2020 até 2023. 

A abertura foi realizada no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari 

(CAFF), com a presença de servidores de diversas áreas da SES, além de 

representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS 

(Cosems/RS), Superintendência Estadual do Ministério da Saúde e Conselho Estadual 

da Saúde. Mais detalhes através do link: https://saude.rs.gov.br/planejamento-regional-

integrado-e-tema-de-oficina-na-secretaria-da-saude 

 

 28 de novembro 

Reunião com gestores municipais da Região 23 – Caxias e Hortênsias para a 

apresentação do diagnóstico sobre o Programa Previne Brasil. 

 A apresentação do Novo Financiamento da APS para Secretários dos 

Municípios de Canela, Caxias do Sul, Gramado, Nova Petrópolis, Linha Nova e Picada 

Café teve início às 9:00hs do dia 28 de novembro de 2019, na Prefeitura de Canela. 

Foi apresentado o novo modelo de financiamento da APS, através do diagnóstico 

realizado pela ASSTEC - COSEMS/RS. Todas as dúvidas dos municípios foram 

contempladas e foram sugeridas ações para realização de cadastramento de usuários 

e de credenciamento de equipes de ESF e de EAP. Estavam presentes os Secretários 

de Saúde de Canela, Gramado, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café.  



 
 
 
 
 
 

 28 de novembro 

Oficina de Priorização do Projeto Saúde Única - FAPERGS e Fiocruz 

Sistemática de levantar os eixos norteadores do Termo de Referência para a 

chamada do edital de pesquisa realizado pelo MS, Fiocruz, COSEMS/RS e 

FAPERGS. 

 

 28 e 29 de novembro 

Oficina Macro Política Nacional de Educação Permanente em Saúde 

Nos dias 28 e 29 de novembro, ocorreu em Curitiba/PR, a Oficina de 

Monitoramento e Avaliação da Política de Educação Permanente em Saúde, no 

primeiro encontro foi socializado as matrizes avaliativas que já estavam em 

andamento. 

No segundo momento do dia houve uma exposição conceitual do modelo 

lógico e demais instrumentos que auxiliam a matriz de avaliação, no qual foi 

compartilhado por todos os participantes bem como a colaboração no entendimento da 

importância de monitorar e avaliação das ações de educação permanente em saúde. 

Houve o momento de dinâmica de apresentação, no qual foi possível que os demais 

estados presentes tivessem a oportunidade de conhecer as estruturas e ações 

realizadas nas Escolas de Saúde Pública nos três estados da região Sul do país. 

Além deste conhecimento foi possível o reconhecimento por cada grupo 

pertencente ao estado apresentado, no qual foi possível distanciar do “fazer” e 

“enxergar” de forma ampla tais ações. 

Ainda no dia 28 de novembro, cada estado foi apresentado a proposta 

metodológica de construção do modelo lógico, no qual o grupo utilizou da matriz para 

uma análise e assim propor critérios de avaliação, indicadores, bases de evidências, 

pontuação e o patrão esperado/meta; como a matriz avaliativa de monitoramento e 

avaliação da política de educação permanente em saúde é um processo que está em 

andamento, fomos capaz de avaliar o trabalho realizado na Escola de Saúde Pública 

do estado do Rio Grande do Sul, bem como o processo de educação permanente 

ofertada pelo COSEMS/RS através da assessoria técnica e apoio à gestão. 



 
 
 
 
 
 

No primeiro momento houve uma dificuldade do grupo de distanciar do plano 

de ação elaborado pelo estado e propor, de forma crítica e reflexiva, orientações para 

tal matriz, momento enriquecedor de repensar processos de trabalhos e de estrutura 

organizacional. 

Através de uma preocupação unânime do grupo, que estava discutindo a 

matriz no Rio Grande do Sul, foi a consolidação de tal propostas de fortalecimento da 

EPS tendo em vista a falta de financiamento específico diante ao desconhecimento e 

falta de compreensão por parte do gestor, tanto estadual quanto municipal, da 

importância e significância de haver nas estruturas dos serviços em saúde a produção 

de ações de EPS, valorar este processo dinâmico entre o mundo do trabalho e o 

mundo da formação. 

Logo o grupo se deteve em garantir que as metas da matriz avaliativa 

estivessem de acordo com as necessidades de mensuração através dos instrumentos 

de gestão utilizado para a garantia de financiamento. 

Entendeu-se que através do Plano Municipal da Saúde, das ações indicadas 

no Relatório Detalhado Quadrimestral (RDQA) e Relatório Anual de Gestão (RAG), 

podemos garantir a continuidade do processo de EPS nos serviços, bem como a 

garantia de financiamento para tais ações. 

Refletimos a necessidade de monitorar e avaliar as ações em EPS com os 

objetivos de análise crítica-reflexiva das ações de intervenção demonstrando assim a 

efetividade de tal processo, pensando também de uma forma de qualificar a defesa da 

EPS através de quem detém o poder de investir na reformulação do cotidiano e do 

processo de trabalho pela EPS. 

Foram dois dias, que para mim não foram suficientes, de pura imersão de 

novos saberes, novos olhares e de trocas significativas para o processo do “fazer” 

educação permanente. 

Principais encaminhamentos do Grupo do Rio Grande do Sul: 

- Garantia de Financiamento próprio do Ministério da Saúde para a EPS; 

- Garantia das estruturas mínimas de Núcleos regionalizados de EPS; 

- Garantia de ações previstas nos instrumentos de gestão; 

- Garantia de um nivelamento de avalição; 



 
 
 
 
 
 

- Garantia de sistemas informatizados, próprios de monitoramento e avaliação 

da EPS. 

 

 29 de novembro 

      Participação na CIR da Região 26 – Uvas e Vales sobre o novo financiamento 

da Atenção Primária.  

A reunião aconteceu no município de Feliz/RS e contou com a presença dos 

Secretários municipais da Região 26 e da Apoiadora COSEMS/RS. Durante a reunião 

as Assessoras Técnicas (Atenção Primária e Média/alta complexidade) COSEMS/RS 

fizeram explanação sobre o novo modelo de financiamento da APS e apresentaram 

um diagnóstico da região no Programa Previne Brasil, como também orientações 

quanto ao cadastro da população e vinculação as equipes e de novas equipes de 

EAP. 

 

 02 e 03 de dezembro 

Reunião de Dirigentes de Vigilância em Saúde 

Reunião realizada na programação da 16ª EXPOEPI, objetivou o encontro de 

referências estaduais para fomentar e multiplicar as ações da Secretaria Nacional de 

Vigilância em Saúde. 

 

 02 e 03 de dezembro 

Participação na CIR conjunta da Macro Serra  

A reunião aconteceu no município de Gramado/RS e contou com a presença 

dos Secretários municipais da Macro Serra e da Apoiadora COSEMS/RS, Pollyanna 

Guedes. Tendo como pauta principal os protocolos e normativas de regulação de 

acesso aos serviços de referência regional, com sede no município de Caxias do Sul, 

além disso, foi aprovado o Plano de Ação Regional da Rede de Urgência e 

Emergência, o qual estava com necessidade de ajustes e adequações, conforme 

notificação do Ministério da Saúde. 

 



 
 
 
 
 
 

 04 a 06 de dezembro 

16ª EXPOEPI 

Espaço produtivo para ampliar conhecimento acerca da Vigilância em Saúde, 

no qual o COSEMS/RS organizou um espaço de apresentação de 06 experiências 

submetidas na mostra de experiências exitosas no 31º Congresso do COSEMS/RS 

UMA SÓ SAÚDE. 

As atividades desenvolvidas foram: participação em apresentações de 

experiências exitosas, auxílio no stand FIOCRUZ, na organização de apresentações 

selecionadas pelas mostras de experiências exitosas no RS, Bahia e Ceará; Contatos 

com técnicos do ministério da saúde para resolução de dúvidas de apoiadores e 

gestores. Contatos para realização de atividades propostas para o próximo congresso 

COSEMS/RS que será realizado em maio de 2020. O link abaixo mostra algumas 

imagens da feira: https://images.app.goo.gl/RECJnYF1wjrVBtkd8  

 

 05 de dezembro 

Reunião com a Secretaria de Saúde do Estado/RS para tratar sobre os 

Consórcios no Estado do Rio Grande do Sul  

A Reunião aconteceu com a presença da Secretária Adjunta, Aglaê Regina, o 

Representante Técnico CONASS, Renê Santos, Técnicos da Secretaria de Saúde do 

Estado, representantes das Coordenadorias Regionais de Saúde, a Assessora 

Técnica de média e alta complexidade COSEMS/RS. O objetivo da reunião foi traçar 

estratégias de gestão pública estadual para agregar e integrar os consórcios 

municipais de saúde ao Sistema Único de Saúde (SUS).  

Como encaminhamentos da reunião: 

- Analisar a capacidade instalada dos Consórcios com serviços de saúde 

existentes; 

- Discutir uma proposta de ajuste ao incentivo repassado aos Consórcios pelo 

Estado, resignificar o recurso que o Estado repassa;  

- Analisar os vazios assistenciais nas regiões; 

- Analisar os protocolos assistenciais existentes; 



 
 
 
 
 
 

- Criar um Programa de Apoio aos Consórcios; 

- Alinhar o programa ao PRI, planificação e respeitando as regras de regulação. 

https://saude.rs.gov.br/gestores-estaduais-debatem-formas-de-integrar-consorcios-

publicos-ao-sus 

 

 09 de dezembro 

Reunião com gestores municipais da Região 25 – Vinhedos sobre o novo 

financiamento da Atenção Primária  

A reunião aconteceu no município de Garibaldi/RS e contou com a presença 

dos Secretários municipais da Região 25 e da Apoiadora COSEMS/RS. Durante a 

reunião as Assessoras Técnicas (Atenção Primária e Média/alta complexidade) 

COSEMS/RS fizeram explanação sobre o novo modelo de financiamento da APS e 

apresentaram um diagnóstico da região no Programa Previne Brasil, como também 

orientações quanto ao cadastro da população e vinculação as equipes e de novas 

equipes de EAP.  

 

 11 de dezembro 

Reunião com a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 

Maria/RS 

O objetivo da reunião foi apresentar a análise da situação da Atenção Primária 

do município de Santa Maria e os impactos do novo financiamento da Atenção 

Primária a partir de janeiro/2020. A equipe COSEMS/RS fez orientações do processo 

de organização da Atenção Primária e a equipe do município de Santa Maria/RS 

propôs fazer um Plano de Ação e que será acompanhada pela Apoiadora com a 

proposta de uma próxima reunião com a equipe do COSEMS/RS para alinhar as 

ações a serem executadas pelo município.  

Estiveram presente Assessoras Técnicas Maria Alessandra Albuquerque e Ana 

Paula Cappellari, a Apoiadora Regional Michelle Eichelberger, o Secretário Executivo 

William Alves e os representantes de Santa Maria Secretário Adjunto Guilherme Ribas, 

o Superintendente Administrativo e Financeiro Heverton Prates e a Superintendente 

da Atenção Básica Daiany Donaduzzi. Abaixo foto do encontro: 



 
 
 
 
 
 

 

 

 11 e 12 de dezembro 

Reunião Ampliada da Secretaria Executiva para alinhamento, avaliação e 

planejamento de ações para 2020. 

Encontro com apoiadores balanço e planejamento para 2020. O Núcleo de 

Apoio e Assessoria Técnica do COSEMSRS esteve reunido para avaliação das ações 

realizadas em 2019 e para Planejamento de 2020. O encontro ocorreu no CAFF. 

Seguem Fotos abaixo:  

     

 

 13 de dezembro  

Apresentação Programa Previne Brasil para Apoiadores COSEMS 



 
 
 
 
 
 

Apresentação base do diagnóstico e cálculo do financiamento para os 

apoiadores regionais. Foram respondidas dúvidas dos apoiadores e apresentados 

os 64 municípios com possível perda para 2019. Fotos abaixo:  

          

 

 13 de dezembro 

Reunião com Mestranda UFRGS sobre projeto de pesquisa QUALIFARSUS, 

com a pesquisadora Laura Minuzzi Kreutz. O objetivo geral do projeto é ”descrever a 

aplicação de recursos do programa QUALIFAR-SUS em 193 municípios habilitados no 

RS nos anos de 2012 a 2018”.  

Objetivos específicos: “Verificar como está sendo realizado o acesso aos 

quatro eixos prioritários do programa: estrutura, informação, educação e cuidado, 

pelos municípios habilitados ao programa no RS; verificar de que forma está sendo 

realizado o planejamento e monitoramento da execução de recursos do QUALIFAR-

SUS nos municípios habilitados; identificar possíveis fragilidades ou experiências 

exitosas do QUALIFAR-SUS a fim de auxiliar os municípios na execução do programa; 

elaborar um documento técnico, a partir dos resultados obtidos na pesquisa, para 

subsidiar os municípios e Coordenadorias Regionais de Saúde com informações sobre 

a temática; criar um site que permita o cadastro de ações de planejamento e execução 

com dados referentes ao QUALIFAR-SUS, permitindo o monitoramento através da 

emissão de relatórios de acompanhamento.”  



 
 
 
 
 
 

Metodologia: “questionário encaminhado por e-mail para os responsáveis pela 

Assistência Farmacêutica municipal ou na ausência destes, para o secretário 

municipal de saúde”.  

 

 16 a 18 de dezembro 

3ª Jornada Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora 

Jornada organizada em grupos de trabalho, com o objetivo de traçar novas 

metas e metodologias para o desempenho dos CETEST, bem como atualizar os 

presentes com o compartilhamento de informações e experiências exitosas no campo 

da saúde do trabalhador/a. 

https://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/3a-jornada-nacional-saude-trabalhador-

trabalhadora-programacao-apresentacoes-fotos 

 

 17 de dezembro 

Seminário interativo: Novo modelo de financiamento de custeio da atenção 

primária à saúde com gestores municipais das Regiões 29 e 30. 

A Equipe de Assessoria Técnica COSEMS/RS (Atenção 

Primária/Vigilância/Assistência Farmacêutica e Média/Alta Complexidade) juntamente 

com a Apoiadora COSEMS/RS ministraram o Seminário que contou com a 

participação de 42 profissionais, entre eles, gestores e técnicos das regiões de saúde: 

sendo da Região 29 os municípios de Nova Brescia, Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, 

Doutor Ricardo, Ilópolis, Lajeado, Muçum, Anta Gorda, Santa Clara do Sul, Progresso, 

Relvado, Roca Sales, São Valentim do Sul, Sério, Travesseiro, São José do Herval, 

Forquetinha, Capitão, Cruzeiro do Sul, Pouso Novo e Putinga e da Região 30 os 

municípios: Imigrantes, Colinas, Bom retiro do Sul, Paverama, Poço das Antas, 

Estrela, Teutônia, Fazendo Vilanova, e Westfália).   

A apresentação foi direcionada a partir da Portaria nº, de 2.979 de 12 de 

novembro de 2019 e através dos blocos de capacitação ponderada, pagamento por 

desempenho e incentivo para ações estratégicas, com o retrato de cada município que 

contempla as regiões 29 e 30, visando a qualificação do gestor para o novo modelo de 

financiamento. 



 
 
 
 
 
 

 17 de dezembro 

Reunião extraordinária do COSEMS sobre regulação de acesso, desempenho 

de teto MAC e Câmara de compensação de Média e Alta Complexidade  

  No período da tarde, ocorreu a reunião extraordinária do COSEMS sobre 

regulação de acesso, desempenho de teto MAC e Câmara de compensação com os 

gestores representantes das regiões de Lajeado, Imigrantes, Colinas, Nova Bréscia, 

Relvado, Roca sales, Anta Gorda, Poço das Antas, Bom retiro do Sul, Santa Clara do 

Sul, Doutor Ricardo, Teutonia, Muçum, Westfália, Estrela, São Valentim do Sul, 

Capitão, Travesseiro, Progresso, Fazenda VilaNova, Coqueiro Baixo, Paverama. A 

reunião contou com o apoio técnico das Assessoras Técnicas do COSEMS, Apoiadora 

Institucional das regiões e participação da 16º CRS. 

  Para os representantes das regiões 29 e 30, Fabiano Mueller Lemos e Regiane 

Mollmann, o evento oportunizou aos gestores avaliar as estratégias implantadas em 

seu território e os seus impactos, como a nova forma de financiamento, bem como a 

importância de qualificar as equipes, trazendo para o espaço discussões e trocas de 

experiências. Informações do link: https://www.cosemsrs.org.br/single-

post/2019/12/19/QUALIFICA%C3%87%C3%83O-DAS-REGI%C3%95ES-29-E-30-

FORTALECENDO-O-SUS 

 

 17 de dezembro 

Apresentação Diagnóstico Programa Previne Brasil para as Regiões 29 e 30 

no município de Lajeado. O seminário foi ministrado pelas Assessoras Técnicas do 

COSEMS/RS, Maria Alessandra Albuquerque e Ana Paula Cappellari. Na ocasião 

estiveram inscritas e presentes,42 profissionais, entre eles, gestores e técnicos das 

regiões 29 (Nova Bréscia, Arroio do Meio, Coqueiro Baixo, Doutor Ricardo, Ilópolis, 

Lajeado, Muçum, Anta Gorda, Santa Clara do Sul, Progresso, Relvado, Roca Sales, 

São Valentim do Sul, Sério, Travesseiro, São José do Herval, Forquetinha, Capitão, 

Cruzeiro do Sul Pouso Novo e Putinga) e 30 (Imigrantes, Colinas, Bom retiro do Sul, 

Paverama, Poço das Antas, Estrela, Teutonia, Fazendo Vilanova, e Westfália) de 

saúde. Mais informações em: https://www.cosemsrs.org.br/single-

post/2019/12/19/QUALIFICA%C3%87%C3%83O-DAS-REGI%C3%95ES-29-E-30-

FORTALECENDO-O-SUS 



 
 
 
 
 
 

 

 18 de dezembro 

Oficina sobre o novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à 

saúde com gestores municipais das Regiões 27 e 28  

A reunião aconteceu no município de Santa Cruz do Sul/RS e contou com a 

presença dos Secretários municipais da Região 27 e 28 e da Apoiadora COSEMS/RS. 

Durante a reunião as Assessoras Técnicas (Atenção Primária e Média/alta 

complexidade) COSEMS/RS fizeram explanação sobre o novo modelo de 

financiamento da APS e apresentaram um diagnóstico da região no Programa Previne 

Brasil, como também orientações quanto ao cadastro da população e vinculação as 

equipes e de novas equipes de EAP.  

Abaixo imagens do evento:  

   

 

 20 de dezembro 

Oficina sobre o novo modelo de financiamento de custeio da atenção primária à 

saúde com gestores municipais da Região 24 – Campos de Cima da Serra. 

A reunião aconteceu no município de Vacaria/RS e contou com a presença dos 

Secretários municipais da Região 24 e da Apoiadora COSEMS/RS. Durante a reunião 

as Assessoras Técnicas (Atenção Primária e Média/alta complexidade) COSEMS/RS 

fizeram explanação sobre o novo modelo de financiamento da APS e apresentaram 

um diagnóstico da região no Programa Previne Brasil, como também orientações 

quanto ao cadastro da população e vinculação as equipes e de novas equipes de 

EAP.  



 
 
 
 
 
 

 22 de dezembro 

Publicação de notícias no site do COSEMS sobre o Programa QualifarSUS. 

Acesse a Publicação no site do COSEMSRS: https://www.cosemsrs.org.br/single-

post/2019/12/03/INSCRI%C3%87%C3%95ES-PARA-O-PROGRAMA-QUALIFARSUS-

ENCERRAM-NO-DIA-05122019 

 

 23 de dezembro 

Elaboração de atualização sobre legislação da APS, Assistência Farmacêutica 

e Vigilância em Saúde. Compilado de informações sobre portarias publicadas 

recentemente pelo MS e que envolvam a APS, Vigilância em Saúde e Assistência 

Farmacêutica. O material elaborado foi enviado a equipe COSEMS e aos Apoiadores 

Regionais para atualização e posterior replicação aos gestores municipais.  

 

AGENDAS PERMANENTES: 

- SETEC, Assembleia Geral e CIB (2ª terça-feira do mês e 2ª quarta-feira do mês) 

- Encontro com a Equipe de Apoiadores – mensal no mesmo período da SETEC/CIB 

 



 
 
 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cabe destacar, que para elaboração do presente relatório, através da 

sistematização e consolidação das ações diariamente realizadas pelo COSEMS/RS, 

em âmbito estadual para efetivação do SUS, a instituição agradece aos profissionais 

que diariamente empenham-se no acompanhamento de pautas, no aprimoramento 

diário em conhecimento e na constante articulação das relações em âmbito municipal, 

regional, estadual e nacional, para então tornarem efetivas as ações planejadas e 

darem corpo as linhas de atuação pactuadas pela diretoria com o quórum de 

composição do COSEMS/RS. 

Sendo assim, agradecemos a Ana Paula Cappellari, Bruna Nunes, Cleonice 

Poletto, Fernanda Cardoso, Fernanda Pessôa, Gabriel Calazans Babtista, Gustavo 

Haas Lermen, Janaína Barbieri, Janise Fagundes, Joice Fronza, Juliane Garcia, Kellen 

Rodrigues, Kelly Portolan, Maria Alessandra Albuquerque, Mário Vieira M. Neto, 

Michele Eichelberger, Pamella Morette, Roberta Neves, Vanessa Duarte e William 

Alves, todos estes que de forma direta ou indireta, diariamente influenciam na vida da 

população gaúcha em prol de um sistema sustentável e resolutivo. 

 












