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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 

Estado do Tocantins  – COSEMS -TO, em Art. 1º - O Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde do Estado do Tocantins - Cosems/TO, em 20 de fevereiro de 1997, foi 

constituído como associação, sem fins econômicos, possuindo personalidade jurídica 

de direito privado, atuando em âmbito estadual, com autonomia técnica, 

administrativa e financeira, dotada de patrimônio próprio, destinada a congregar 

gestores públicos municipais de saúde do Estado do Tocantins, com vistas ao efetivo 

intercâmbio de informações e experiências e ao apoio coletivo no encaminhamento de 

soluções para problemas de saúde de interesse local, regional e estadual, nos termos 

da Lei 12.466 de 2011, regendo-se pelo presente Estatuto. 

 

Ainda, no Parágrafo Único do referido Estatuto, “Para a Consecução de suas 

Finalidade COSEMS-TO se propõe a: 

I - Congregar os gestores das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Tocantins;  

II - Manter o intercâmbio com o Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde Conasems e com os Cosems dos demais estados; 

III - Propugnar pela efetivação do Sistema Único de Saúde - SUS; 

IV - Viabilizar, participar e representar o Poder Público Municipal de Saúde, 

a nível Regional, Estadual e Federal, com direito a voz e voto nas instâncias de 

definição e decisão das políticas, diretrizes e ações de saúde; 

V – Atuar junto às instâncias municipais, estaduais e nacionais do SUS, 

representando as Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, na defesa 
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da saúde pública realizando atividades e projetos que visem o fortalecimento e 

aprimoramento do Sistema Único de Saúde; 

VI - Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal objetivando 

atender, dentro do espaço local e regional, as principais prioridades estabelecidas 

pelas instâncias decisórias do Sistema Único de Saúde; 

VII - Estimular o desenvolvimento organizacional das Secretarias 

Municipais de Saúde; 

VIII - Contribuir para o processo de gestão federativa do SUS e a 

organização do sistema e ações dos serviços de saúde; 

IX - Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pelo 

aprimoramento da Gestão do SUS; 

X - Promover encontros, seminários e outros eventos para estimular o 

intercâmbio de experiências e aprofundar as discussões entre os Municípios na 

área de saúde, seja no âmbito local, regional ou estadual.  

 
Diretoria Executiva: 

I – Participar das Assembleias Gerais da Entidade; 

II – Votar e ser votado para os cargos de acordo com as normas deste 

estatuto; 

III – Solicitar informações atualizadas sobre as contribuições de 

representação institucional dos associados; 

IV – Solicitar apoio e serviços disponibilizados aos associados; 

V – Requerer e receber informações institucionais referentes ao Sistema 

Único de Saúde; 

VI – Solicitar providências da direção da entidade quando não 

respeitado o presente estatuto; 

VII – Solicitar recurso à Assembleia Geral de pleitos recusados ou 

negados por decisão dos órgãos do Colegiado; 

VIII – Indicar um suplente para substituí-lo em seus impedimentos, 

previamente nomeado junto à Diretoria Executiva, com os mesmos direitos e 

deveres do titular; 

Secretaria Municipal de Saúde associada; 



     

 

6 

 IV – Prestar informações à Diretoria Executiva sempre que for 

solicitado;  

V – Comprovar os pagamentos da contribuição de representação 

institucional sempre que for solicitado. 

Parágrafo Único: O membro do Cosems/TO, inadimplente por um 

trimestre não poderá participar de eventos indicados pelo Conselho e custeados 

pelo mesmo. 

Considerando a Resolução CONASEMS 004/2018 que homologa e submete 

à aprovação do Conares e regulamento para prestação de contas do Cosems ao 

CONASEMS referente aos recursos oriundos da contribuição e representantes 

institucional, e conforme a Deliberação Conares 002/2018 que aprova esse 

regulamento, revogando a Deliberação CONASEMS 001/2016 e dá outras 

providências.  

Dessa forma, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e a equipe do COSEMS-

TO vem, se ajustando para cumprir com as orientações da Deliberação Conares 

002/2018 com apresentação, análise e aprovação de documentos de prestação de 

contas e relatórios de atividades quadrimestrais e anual, assim como programa 

anual de atividades e está em processo de criação do Estatuto Regimento Interno 

do COSEMS-TO, assim como ajustes no processo de trabalho para seguir o item 2.2 

da Resolução CONASEMS 004/2018, que compete aos Cosems. 

2.2.1  Elaborar Programa Anual de Atividades, até o dia 30 de junho 

do ano anterior, e Relatório Anual de Gestão, até o dia 31 de março do ano 

seguinte, relativos a todos os recursos oriundos do FNS, sem prejuízo da previsão 

de eventuais outras fontes de receitas; 

2.2.2  Prestar contas ao CONASEMS dos recursos recebidos à título 

de Contribuição de Representação Institucional, observando os termos deste 

Regulamento Interno;  

2.2.3  Zelar pelo correto uso dos recursos obedecendo à legislação 

vigente, às normas estabelecidas em seus respectivos Estatutos, Regimentos e 

Regulamentos, assim como aos regramentos de aplicação contábeis, observando os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 
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2.2.4  Manter arquivados todos os documentos e registros 

referentes ao objeto deste Regulamento Interno, por um período de 05 (cinco) 

anos após o cumprimento das etapas de apresentação e aprovação da prestação de 

contas pelo CONASEMS; e  

2.2.5  Dar publicidade, no sítio de internet dos conselhos, a todas as 

informações relativas às ações realizadas com os recursos da Contribuição de 

Representação Institucional dos municípios, em obediência à Lei nº 12.527/ 2011 

e ao Decreto nº 7.724/2012, que a regulamenta. 

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Assim, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Tocantins COSEMS-TO, como objetivo de finalizar as ações desenvolvidas durante 

relativa ao segundo  revisitar sua missão, valores, visão de futuro e sistematizar as 

prioridades da entidade para o Biênio 2019/2020. 

O Presidente do Cosems-TO, cumpre uma agenda semanal no escritório-

sede do Conselho, ora em reuniões Técnica ou eventos, ora em reuniões Ordinária 

do Cosems, CIB, CIR, Projeto Apoiador Institucional do COSEMS-TO, CEMAS-TO e 

nas Assembleia do Cosems-TO, ora com reuniões periódicas com a equipe e 

despachos de demandas técnicas, administrativas e financeiras, ora como o 

cumprimento de agenda externas em reuniões com SES-TO. 

Setembro de 2019 

O plano de trabalho foi desenvolvido conforme planejamento elaborado no 

mês anterior, considerando também as demandas espontâneas apresentadas pelos 

gestores. 

Treinamento da Oficina do DigiSUS, a região de saúde “Cantão” recebeu 

entre os dias 1º e 02 de setembro, as oficinas de capacitação sobre DigiSUS. O curso 

é uma ação conjunta entre o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 

Tocantins (COSEMS-TO), Superintendência de Gestão e Acompanhamento 

Estratégico da Secretaria Estadual de Saúde (SES-TO) e Superintendência Estadual 

do Ministério da Saúde no Tocantins. 
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As regiões “Sudestes, “Cerrado Tocantins Araguaia”, “Ilha do Bananal”, 

“Amor Perfeito” e “Capim Dourado”, já realizaram a capacitação. Ainda faltam os 

municípios da Região “Médio Norte” e da Região “Bico do Papagaio”. De acordo 

com a equipe de apoiadores do COSEMS-TO, as Secretarias Municipais de Saúde 

das regiões que já receberam a capacitação terão uma data específica reagendada, 

que será divulgada posteriormente. 

 IV Oficina de Boas Práticas de Carta Acordo, no dia 05 de 

setembro de 2019, na sede da OPAS/OMS, em Brasília-DF no Auditório Carlyle 

guerra de Macêdo às 9h, onde o representante do COSEMS/TO foi a Srª Luciana 

Gomes, Gerente Financeira, com objetivo de analisar e discutir a elaboração de 

instrumento legal que estabelece termos e condições para o financiamento de 

projeto de iniciativa à saúde - Carta Acordo,  com a Organização Pan Americana de 

Saúde – OPAS/OMS. 

 Reunião de Alinhamento de Fluxo para aquisição das Câmara 

Frias, aconteceu no dia 05 de setembro de 2019, Roberto Sampaio Alves, 

participou representante do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 

Estado do Tocantins, o presidente do COSEMS/TO. 

 Seminário sobre a Judicialização da Saúde, o presidente do 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO), Roberto 

Sampaio Alves, participou no dia 06 de setembro de 2019, no Auditório do 

Tribunal de Justiça (TJ-TO) em Palmas do Tocantins, de um seminário sobre a 

judicialização da saúde. O evento foi organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, 

por meio do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado 

do Tocantins (CEMAS-TO). 

De acordo com Roberto Sampaio, o seminário foi de extrema importância 

para a capacitação dos gestores municipais. Ele destacou ainda a necessidade de se 

debater amplamente o tema proposto no evento. “Sabemos que a judicialização da 

saúde é um problema que cria dificuldades para o Judiciário, Ministério Público, 

Defensoria e principalmente para o Sistema Único de Saúde. 

 Por isso, fomentar o debate e aprofundá-lo, fugindo de soluções simplistas 

que atualmente caracterizam as discussões, é essencial.  Parabenizo toda a equipe 

do Comitê Executivo para Monitoramento das ações da Saúde no Estado do 
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Tocantins (CEMAS-TO), na pessoa juíza Milene de Carvalho Henrique.   

  A conferência de abertura como tema “Os avanços do CNJ no tocante à 

judicialização da Saúde Pública”, e o palestrante será o Conselheiro do CNJ Arnaldo 

Hossepian.  

O primeiro tema em destaque é “Aplicabilidade das teses do STJ e STF nas 

demandas de Saúde Pública”, com o palestrante Renato Luís Dresch, 

Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A coordenação de mesa 

ficará sob-responsabilidade da Dra. Maria Roseli de Almeida Pery. 

 Seminário de Atenção Primária em Saúde, aconteceu nos dias 11 

e 12 de setembro de 2019, Hotel Barrudada, em Santarém-PA, como tema: 

“Desafios do Acesso e qualidade da APS na Região Norte”. Rondinelly da Silva e 

Sousa participou representando o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 

Estado do Tocantins. 

O evento tem como objetivo de conscientizar a responsabilidade, em 

promover a discussão ampliada entre os entes federativos à cerca das estratégias 

propostas para efetivação de uma Atenção Primária resolutiva e seus impactos 

positivos e negativos, diante dos desafios de acesso impostos pela diversidade 

territorial da Região Norte. 

O evento iniciou com a apresentação, com o tema: A Organização da 

Atenção Ambulatorial e Especializada em Rede com a Atenção primária em Saúde e 

Co- Financiamento Estadual. O Srº Alberto Beltrame – Secretário Estadual de 

Saúde do Pará e Presidente do Conselho Nacional de e Secretarias Municipais 

/estaduais de Saúde – CONASS.  

A Diretora do DPAIS/SESPA e Ministério da Saúde, SAPS a Srª Andrezza 

Birolo Joaquim e SES- PA a Srª Sâmia Borges, apresentou os avanços, da região 

Norte e resultados da implantação das Estratégias de Saúde da Família Ribeirinha, 

Fluvial e desafios e perspectivas da Atenção Primária. 

Também foram apresentadas o fortalecimento da APS e Programas de 

Profissionais de Saúde (Médico pelo Brasil) 

 Caroline Martins José dos Santos (Diretora de Programa da SAPS)  

 GTAB/CONASEMS – Hisham Mohamad Hamida (Diretor Financeiro 

do CONASEMS). 
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 Reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

/CONARES Temático: Governança dos Cosems e Regionalização, aconteceu no 

dia 16 de setembro de 2019, às 09h, local: Auditório do Edifício do Banco do Brasil 

- Sede I, Setor de Autarquias Norte (SAUN) Quadra 5, Lote B, Torre Norte, 1º Andar, 

Brasília/DF. O Sr. Roberto Sampaio Alves /SMS de Alvorada e Presidente do 

COSEMS-TO, onde teve como objetivo representar os gestores municipais de saúde 

na reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais/CONARES.   

As pautas que foram abordadas Plano ampliado de Desenvolvimento da 

Epidemiologia Aplicada aos Sistemas de Serviços do SUS -PADEpiSUS, Devolutiva 

Pesquisa da Universidade de Brasília, Matriz da Governança dos COSEMS,  Webdoc 

2º Episódio da 4ª Temperada – “ Cineteen Sertanejo” do Município Ipanema/ 

Alagoas, Eficiência Energética na Área da Saúde, Regionalização, Regionalização: 

Experiência do Cosems Paraná e Guia de Ação para Rede Conasems/Cosems e 

Atenção Básica. 

Figura 1 - Seminário de Atenção Primária em Saúde 
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 9º Reunião Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais de 

Saúde Estado do Tocantins e Reunião Ordinária da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB/TO), aconteceu no dia 19 de setembro de 2019, na Sala de 

Reuniões da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES/TO), em Palmas-TO, 

estavam presentes Secretários e Secretárias de diversos municípios, que objetivo 

representar os gestores municipais de saúde na reuniões, que debateram questões 

de interesse das gestões municipais.  

 Na ocasião, foi debatida a proposta de firmar um termo de compromisso 

para o fortalecimento do diálogo entre os entes e a estruturação de uma agenda 

ativa junto à SES-TO. O objetivo é o de melhorar a qualidade da saúde nas cidades. 

Os pontos defendidos pela Diretoria e oficializados por meio de uma minuta do 

Termo de Compromisso do COSEMS Nº01/2019 ao secretário Luiz Edgar Tolini 

foram: 

1. Fortalecimento da parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, 

com a quitação da contrapartida Estadual;  

2. Reestruturação da rede assistencial (ambulatorial e hospitalar) com a 

implementação e investimento nas unidades hospitalares Municipais, HPP e 

Hospitais Regionais do Estado; 

3. Readequação do corpo clínico dos Hospitais Regionais para atender as 

principais especialidades (cirurgia, ortopedia, cardiologia, obstetrícia, pediatria, 

anestesiologia e ginecologia), para atender as urgências e emergências e as 

demandas de cirurgias eletivas;  

Figura 2 - Reunião ordinária do Cosems/TO Setembro/19 
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4. Rediscussão da Portaria nº 68/2019; 

5. Implementação dos serviços ofertados pela Programação Pactuada 

Integrada (PPI) de responsabilidade do Estado; 

 

 

Figura 3 - Gráfico da Reunião Ordinária do COSEMS-TO 

 
 Oficina Introdutória em Monitoramento e Avaliação 

Representantes, aconteceu no dia 27 de setembro de 2019, às 8h30, no Hotel 

Araguaia, localizado na Quadra 1041 Norte Avenida LO 04, 58 – Plano Diretor 

Norte, os participantes do COSEMS/TO: Mikael Aparecido Peixoto, Rondinelly, 

Francisco Rubens e Apoiadores. 

A Oficina teve como objetivo o desenvolvimento de competências e 

habilidades de trabalhadores e gestores com vistas a institucionalização do 

monitoramento e da avaliação e a utilização das informações como ferramentas de 

gestão para qualificar a oferta de serviços de saúde do SUS. Apresentação dos 

resultados obtidos pelos Grupos de Trabalho quanto ao Monitoramento e 

Avaliação feitos com base nas Metas e Indicadores do Estado do Tocantins. 

Apresentação das Experiências Exitosas por Meio do Monitoramento e Avaliação:  

1. SES – Integra SUS. 

2. COSEMS – Coordenação de Governança da Informação e informática: 

Monitoramento dos Sistemas de Informação do SUS. 

3. SEMUS PALMAS – Monitoramento dos atendimentos realizados nas 

Unidades de Saúde Pública do município.   
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 1ª Reunião da Câmara Técnica de Gestão do SUS do ano de 2019, 

aconteceu no dia 30 de setembro de 2019, às 09hs na Sala de Reuniões da 

Secretaria de Estado do Tocantins/SES-TO em Palmas-TO.  A Reunião tem como 

principal objetivo discutir a Minuta do Termo de Compromisso 001/2019 entre a 

SES/TO e COSEMS/TO, que apresenta os seguintes itens:   

 O fortalecer a parceria com as Secretarias Municipais de Saúde, com 

a quitação da contrapartida Estadual num prazo de até 60 dias; 

  A reestruturar a rede assistencial (ambulatorial e hospitalar) com a 

implementação e investimento nas unidades hospitalares municipais, HPP e 

Hospitais Regionais do Estado;               

   Considerando que a Região de Saúde Amor Perfeito necessita de 

efetivar o gerenciamento dos leitos pelo Núcleo Interno de Regulação – NIR; 

  Necessita de reestrutura ambulatorial/hospitalar do Hospital 

Regional de Porto Nacional – HRPN e Hospital Materno Infantil Tia Dedé – HMITD;              

   Considerando que a Região de Saúde de Sudeste, necessita de 

reestrutura ambulatorial/hospitalar do Hospital Regional de Dianópolis - HRD;  

 Garantia de acesso às cirurgias eletivas;  

 Garantia de oferta de especialidades médicas no nível ambulatorial; 

Garantia de ambulâncias para realização de contra referência;  

Figura 3 - Oficina Introdutória em Monitoramento e Avaliação Representante. 
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 Efetividade no gerenciamento dos leitos e regulação pelo Núcleo 

Interno de Regulação - NIR; 

  Garantia de oferta de exames e procedimentos de média e alta 

complexidade pactuados na PPI em tempo real sob a responsabilidade do Estado;  

  Considerando que as Regiões de Saúde de Bico do Papagaio e Cantão 

necessitam de estruturar o Núcleo Interno de Regulação - NIR com implantação de 

acolhimento e classificação de risco;         

       Considerando que a Região de Saúde Capim Dourado necessita de 

reestrutura ambulatorial/hospitalar do Hospital Geral de Palmas –HGP; Garantia 

de acesso às cirurgias eletivas; Garantia de oferta de especialidades médicas no 

nível ambulatorial; Garantia de ambulâncias no hospital de Miracema para 

realização de contra referência; Efetividade no gerenciamento dos leitos e 

regulação pelo Núcleo Interno de Regulação - NIR; 

  Garantia de oferta de exames e procedimentos de média e alta 

complexidade pactuados na PPI em tempo real sob a responsabilidade do Estado; 

considerando que a Região de Saúde Médio Norte Araguaia  

   Garantia de realização de exames de imagem como ressonância, e 

outros como raios-X que são realizados, porém não são entregue os respectivos 

laudos;   

 Considerando que a Região de Saúde Cerrado Tocantins Araguaia  

necessita de uma definição quanto a estadualização do Hospital de Colinas;  

 A readequar o corpo clínico de todos os Hospitais Regionais para 

atender as principais especialidades, as urgências e emergências e as demandas de 

cirurgias eletivas, a saber;  

• Clínica geral;  

• Cardiologista;  

 • Anestesiologista;  

 • Neurologista;  

 • Ortopedista; 

  • Obstetra;  

 • Urologista;  

 • Ginecologista;  
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 • Pediatria; 

 Rediscutir a Portaria nº 68/2019 publicada pela Secretaria de Saúde do 

Estado; Especialmente os pontos abaixo relacionados:  Art. 6º sobre os conceitos 

organizacionais e suas respectivas definições, sugere-se no:  Item X - além de 

monitora assuma o planejamento do registro da demanda reprimida com a ampla 

divulgação da fila de espera, por ordem de solicitação de leito. Como também, a 

generalização de atendimentos a TODOS os procedimentos complexos.  Item XI – A 

inclusão da atribuição de planejamento da ampliação e / readequação do perfil dos 

leitos hospitalares e serviços ambulatoriais ofertados, mantendo a taxa de 

ocupação em limites adequados (evitando a ociosidade e superlotação). 

 Item XXII – Hospital Geral – É um organizador de caráter 

medico/social, que deve garantir assistência medica, tanto curativa quanto 

preventivas, nas clinicas básicas e de especialidades (Clinicas e cirúrgicas), como 

serviço de urgências e emergências, serviços terapêuticos, medica e / ou alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar.  Item XXIII – Hospital de Especialidade – 

Destinada a prestação de serviços de saúde por especialidades medicas (Clinicas e 

cirúrgicas), com serviços de atenção diagnostico e terapêutico, media/ou alta 

complexidade.  A inclusão da UM (unidade mista) ou Unidade Integrada de Saúde: 

estabelecido em locais de população até cinco mil habitantes, presta assistência 

médica permanente, preventiva e ambulatorial, ainda deve apoiar postos e centros 

de saúde; caracteriza-se pela introdução de leitos para internação de urgência 

médico-pediátrica ou obstetrícia; sua área deve ser suficiente para no mínimo 06 

leitos.  Sugerimos que no Parágrafo único do Art. 7º, que a composição seja por 

especialidades medicas, e não pela equipe, mantendo o quantitativo mínimo de 

profissionais para o bom funcionamento.  No Art. 14 – Sugerimos a inclusão de 

“Divulgar/anexar” em locais visíveis as escalas dos profissionais.  No art. 21.III – 

incluir a palavra sistematicamente após a palavra assistenciais.   No art. 24. 

Exclusão da palavra estadual.   

   Implementar os serviços ofertados pela Programação Pactuada 

Integrada (PPI) da Assistência de responsabilidade do Estado.     

   O prazo para cumprimento das obrigações será discutido 

individualmente para cada demanda entre ambas as partes, para assim, ser 
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confeccionado o então Termo de Compromisso de maneira definitiva para que seja 

cumprido fielmente.      

 

Outubro de 2019 

 

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

Planejamento da 17ª Mostra Brasil aqui tem SUS, aconteceu nos dias 03 e 04 de 

outubro de 2019, das 08h30 às 17h30 no Hotel Manhattan – SHS Quadra 2, Bloco 

A- Brasília – DF, na Sala Broadway.  Francisco Rubens Pereira Silva, participou do 

evento. 

O objetivo da Oficina de Avaliação da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS e de 

Planejamento da 17ª Mostra Brasil aqui tem SUS, foi avaliar os pontos positivos e 

negativos da última mostra realizada em 2019, e realizar as adequações 

necessárias para a próxima mostra aqui tem SUS, que será realizada em 2020, em 

Campos grande – MS. 

A Oficina fez uma ampla avaliação dos processos de apoio e de construção 

da 16ª Mostra, identificando pontos positivos e possíveis melhorias. Foi levantado 

pelos participantes a necessidade do edital ser lançado com mais tempo de 

antecedências, permitindo aos municípios e COSEMS uma melhor organização do 

processo de seção nos estados. 

Também foi apontado pelos participantes a importância da websérie 

Brasil, aqui tem SUS como ferramentas de trabalho e divulgação de boas práticas. A 

quarta temporada, com os premiados da 16ª Mostra, já está sendo filmada e conta 

com três episódios já lançados disponíveis no canal Conasems no Youtube. 

O planejamento da 17ª Mostra Brasil aqui tem SUS foi feito a partir de uma 

revisão do regulamento da Mostra passada e de proposições levantadas na oficina. 

Melhorias nos sistemas de inscrição e avaliação também foram destacadas como 

sugestões para 2020. 

Marta Magalhães, representante do COSEMS-RJ, levantou a possibilidade 

de criação de um banco de práticas, de forma que os trabalhos sejam consultados. 

“Temos a necessidade de um mapeamento para troca entre os municípios e os 

estados. Informações consolidadas que possam mostrar a realidade dos serviços, 
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além de subsidiar trabalhos da Mostra”.  Informes: O secretário Executivo do 

Conasems, Mauro Junqueira, conformou a realização da 17ª Mostra Brasil aqui tem 

SUS, durante o XXXVI Congresso Conasems, que acontecerá em julho de 2020 na 

capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. 

Ficou prevista para abril de 2020, a realização da Mostra Brasil aqui tem 

SUS no Estado do Tocantins. O Conasems vai dar suporte necessário para a 

realização da mesma.  

 

 Seminário Nacional – Atenção Primária no Brasil: A 

contribuição da Assistência Farmacêutico, aconteceu no dia 07 de outubro de 

2019, das 08h00 às 18h00 em São Paulo- SP, participou do evento a Srª Luci 

Aparecida Vieira de Lara. 

Objetivo do evento é apresentar e discutir com os gestores e profissionais 

do SUS o projeto Atenção Básica: capacitação, qualificação dos serviços de 

assistência farmacêutica e a integração do cuidado na equipe de saúde, enquanto 

estratégia para implementação da diretriz da Política Nacional de Atenção Básica 

em desenvolver ações da AF na AB com a responsabilidade de garantir a 

disponibilidade e o acesso a medicamentos à população. 

 O evento iniciou com a apresentação do Projeto Atenção Básica: 

capacitação, qualificação dos serviços de assistência farmacêutica e a integração do 

cuidado na equipe de saúde. A Dra. Karen Sarmento Costa, Consultora do Projeto 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz – HAOC, destacou a importância de qualificar os 

serviços farmacêuticos clínicos na Atenção Básica. 

A Coordenadora Geral de Garantia dos Atributos da Atenção Primária à 

Saúde CGGAP/DESF/SAPS – Ministério da Saúde, Paula Martina Nunes, apresentou 

os avanços, desafios e perspectivas da Atenção Primária no Brasil. 

A experiência da Espanha nos serviços farmacêuticos da Atenção Primária, 

também foi destaque no Seminário. O Dr Luis Segu – Consultor internacional em 

Políticas Farmacêuticas e Professor colaborador na Universidade de Barcelona, 

apresentou o processo de trabalho na Atenção Primária. 
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No Painel 2, o assunto “cuidado em saúde e a contribuição do profissional 

farmacêutico”, foi comentado por médicos de família e comunidade, que 

ressaltaram a importância do profissional do processo. 

Também foram apresentadas experiências exitosas do cuidado 

farmacêutico na Atenção Básica. 

1. Divulgação dos cursos a serem disponibilizados aos gestores 

municipais e suas equipes: 

Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica: O curso tem como 

objetivo instrumentalizar e capacitar gestores e profissionais na gestão do serviço 

cuidado farmacêutico dos municípios, com o objetivo de criar condições 

necessárias para a implantação e desenvolvimento desse serviço na Atenção 

Básica. 

Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal (médio e/ou técnico): 

instrumentalização à prática nos serviços: Busca capacitar e 

Instrumentalizar profissionais de nível médio e/ou técnico que atuam na gestão da 

Assistência Farmacêutica municipal visando o aperfeiçoamento das práticas 

profissionais, contribuindo para a qualificação do sistema de apoio da Rede de 

Atenção à Saúde e integração com o cuidado em saúde. 

Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal (nível superior): 

instrumentalização à prática nos serviços: Objetiva capacitar e Instrumentalizar 

os profissionais de nível superior que atuam na gestão da Assistência Farmacêutica 

municipal visando o aperfeiçoamento das práticas profissionais, contribuindo para 

a qualificação do sistema de apoio da Rede de Atenção à Saúde e integração com o 

cuidado em saúde. 

Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica: Aplicação do Método 

Clínico: O objetivo do curso é fornecer os fundamentos teóricos e práticos para 

que os profissionais farmacêuticos da Atenção Básica possam desenvolver o 

processo de raciocínio clínico por meio de um método utilizado no serviço de 

cuidado farmacêutico, voltado ao enfrentamento de problemas relacionadas à 

farmacoterapia. Definição de estratégias para o apoio do Cosems na 

implementação do serviço cuidado farmacêutico dos municípios do Tocantins.  

 



     

 

19 

 

 Oficina de Trabalho Fortalecimento da Governança dos COSEMS, 

o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins 

(COSEMS-TO), Roberto Sampaio Alves, participou nos dias 10 e 11 de outubro de 

2019, das 09h00 às 17:00h, durante a 76ª Reunião Geral de Prefeitos e Prefeitas da 

Frente Nacional de Prefeitos, no Wish Hotel da Bahia, Avenida, Sete de Setembro, 

nº 1537, Salvador/BA, a Oficina  de Trabalho “ Fortalecimento da Governança dos 

COSEMS”, cujo objetivo é realizar a apresentação da Matriz de Governança dos 

Cosems e Aplicação Experimental do Instrumento de Autoavaliação da Gestão, 

desenvolvidos pelo Assessoria Técnica do Conasems, como parte do escopo do 

projeto “Construção de Posicionamento Institucional e Discussão de 

Responsabilidades Interfederativas no Âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS sob a 

Ótica da Governança”.”    

 Oficina de Regionais Monitoramento & Avaliação da PNPES – 

Políticas Nacional de Educação Permanente no SUS, aconteceu nos dias 17 e 18 

de outubro de 2019, em Manaus. 

A política Nacional de Educação Permanente em Saúde – PNEPS 

implementada desde 2003 em todo o país, num esforço articulado que reúne um 

conjunto de atores estratégicos, entre a gestão, os serviços, as instituições 

formadoras e o controle social, tendo em visita a transformação dos processos 

formativos e das práticas pedagógicas, almejando entre os efeitos, a reorganização 

dos serviços de saúde ao interior do Sistema Único de Saúde-SUS. 

Figura 6 - Seminário Nacional – Atenção Primária no Brasil: A contribuição da Assistência Farmacêutica. 
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Objetivo fortalecer o desenvolvimento de práticas avaliativas no âmbito da 

Política de Educação Permanente em Saúde todos os estados do país, considerando 

a participação do conjunto de atores estratégicos. 

Objetivo Específicos  

Socializar as experiências estaduais na produção das matrizes avaliativas; 

Discutir concepções, modelo lógico, matrizes avaliativas e instrumentos 

para o monitoramento e avaliação da Políticas de Educação Permanente em Saúde; 

Estimular o processo de avaliação e monitoramento da Política e das ações 

de EPS em cada estado, a partir da experimentação concreta de atividade de 

institucionalização e disseminação da cultura de avaliação e monitoramento da 

política e das ações de EPS no âmbito do SUS. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Programação Oficina de Regionais do PNPES. 
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Novembro de 2019 

 

 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 Reduação da Morbimortalidade por 

Acidentes e Violências, aconteceu no período de 05 a 07 de novembro de 2019, 

na cidade de Brasília/DF. Representantes do Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde de Estado do Tocantins, representante: Clésio Alves da Silva, Silva, 

Silvely Tiemi Kojo Sousa e Fabricia Cristiany Silva. 

 
 O referido Evento tem como objetivo: 

 Avaliar o progresso das ações e metas do Plano Nacional de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das DCNT (2011-2022);  

 Avaliar o progresso das ações da Política Nacional de Redução da 

Morbimortalidade por Acidentes e Violências; 

 Definir eixos e diretrizes para construção de uma agenda de ações 

estratégicas para o enfrentamento de Doenças e Agravos Não 

Transmissíveis, de forma alinhada aos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável 2020-2030. 

Figura 8- VI Fórum de Monitoramento do Plano de Ações Estratégicas para Enfrentamento das Doenças 
Crônicas não Transmissíveis. 
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 Reunião Ordinária do Comitê Executivo para Monitoramento 

das Ações da Saúde no Estado do Tocantins (CEMAS-TO), aconteceu no dia 06 

de novembro de 2019, às 08:30h, na Sala do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca 

de Palmas-TO, localizando no 1º Palácio 

Marquês de São João de Palma, Avenida 

Teotônio Segurando, S/Nº. Onde o 

representante do COSEMS/TO, o Srº 

Roberto Sampaio Alves, Rondinelly da 

Silva e Sousa e Francisco Rubens. 

Onde foram apresentados os 

seguintes itens: Apresentar o estudo 

apresentar sobre a efetividade da rotatividade das cirurgias ginecológicas 

eletivas/internação que deverá ser apresentada na próxima reunião, junto com a 

lista de espera de todas as especialidades, para certificar se houve evolução das 

listas do HGP;  

Apresentar o estudo da auditoria referente à verificação do cumprimento 

da jornada de trabalho convertida em plantões dos médicos que trabalham no 

Município.  

 18º Encontro de Secretários Municipais de Saúde do Estado do 

Tocantins, no dia 12 de novembro de 2019, no auditório na Assembleia Legislativa 

do Tocantins em Palmas/TO. 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) 

realizou nesta terça-feira, 12, na Assembleia Legislativa, o 18º Encontro de 

Secretarias Municipais de Saúde. Na ocasião foram debatidos assuntos de 

interesses das cidades, como o “Novo Modelo de Financiamento da Atenção 

Primária à Saúde”, “Emendas Parlamentares e InvestSUS”. De acordo com a 

organização do evento, mais de 300 pessoas participaram do encontro. 

Figura 9 - Reunião Ordinária do CEMAS-TO 
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O Presidente do COSEMS-TO, Roberto Sampaio, representando toda a 

Diretoria, fez a abertura da solenidade, ao lado do Presidente do Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Willames Freire, e de diversas 

autoridades. Na ocasião ele também agradeceu a presença de todos.  “Muito 

gratificante a abertura do 18º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde. 

Agradeço primeiramente a todos os meus colegas secretários e secretárias 

municipais de saúde que abrilhantaram o nosso evento. São vocês que me motivam 

a continuar lutando cada vez mais por uma saúde de qualidade e para o 

fortalecimento do nosso COSEMS-TO”, disse. 

Em sua fala, Freire elogiou o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo 

Conselho no Tocantins. Além das palavras de apoio, o Presidente Nacional do 

Conasems também se colocou à disposição para fortalecer ainda mais as ações e 

projetos desenvolvidos pelo COSEMS-TO juntos às secretarias municipais de saúde 

do Estado. 

Ao agradecer a participação de Willames Freire no encontro, Roberto 

Sampaio também agradeceu a presença dos deputados estaduais Jair Farias e 

Valderez Castelo Branco, do Secretário Estadual da Saúde, Luiz Edgar Leão Tolini, 

do Secretário Executivo, Quesede Ayres, do representante da Superintendência 

Estadual do Ministério da Saúde Frederico Frederique Silvério, do Vice-Presidente 

Figura10 - Abertura do 18º Encontro de Secretarias Municipais de Saúde. 
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da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), Diogo Borges de Araújo e do 

Presidente do Conselho Estadual da Saúde Mário Benício dos Santos. 

Também estiveram presentes profissionais da saúde de vários lugares do 

estado, técnicos da SES-TO, estudantes e membros da sociedade civil. Após a 

abertura solene, ocorreram as palestras anunciadas durante a divulgação do 18º 

Encontro de Secretarias Municipais de Saúde. 

 

 Novo modelo de financiamento da Atenção Primária a Saúde 

A primeira palestra ocorreu no período vespertino. O Analista de Políticas 

Públicas da Secretaria de Atenção Primária da Saúde (SAPS), Marco Aurélio 

Santana da Silva, foi o responsável por falar sobre o “Novo modelo de 

financiamento da Atenção Primária a Saúde”. Ele esclareceu que alguns pontos 

principais debatidos durante a sua fala. 

“Falamos de captação, onde a gente buscará cadastrar as pessoas que 

estão descritas pelas equipes de saúde da família. Vamos olhar para alguns 

indicadores, com o objetivo de fazer pagamento pela qualidade do serviço prestado 

pelas equipes da saúde da família para essas populações e também sobre alguns 

programas específicos que continuarão sendo financiados”, afirmou. 

De acordo com o Analista a SAPS está com um núcleo de profissionais à 

disposição para esclarecer dúvidas dos Secretários e Secretárias Municipais de 

Saúde sobre o “Novo modelo de financiamento da Atenção Primária a Saúde”. Os 

interessados ou interessadas poderão encaminhar seus questionamentos ao 

email: desf@saude.gov.br. 

Neste momento o mediador foi o presidente do COSEMS-TO Roberto 

Sampaio. Debateram o assunto a Diretora da Atenção Básica da SES-TO Laudecy 

Soares e o representante da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde 

Frederico Frederique Silvério. 

 

 Emendas e InvestSUS 

Em seguida, o Assessor Técnico do Fundo Nacional de Saúde, Bruno 

Carneiro Santana, palestrou sobre emendas parlamentares e sobre o InvestSUS. O 

Moderador dessa palestra foi o Diretor Financeiro do COSEMS-TO, Rondinelly da 

mailto:desf@saude.gov.br
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Silva e Souza. Na ocasião, Coordenador do Apoio Institucional do COSEMS-TO, 

Francisco Rubens Pereira da Silva, auxiliou os debates sobre o tema. 

Em um dos momentos da palestra, um dos secretários presentes 

questionou sobre o motivo de não conseguir cadastrar a aquisição de ambulância 

para o seu município. Santana explicou que um das situações mais comuns é não 

vinculação do objeto ao tipo de estabelecimento da rede. Ele afirmou ainda que 

uma ambulância, por exemplo, está vinculada ao CNES da rede de urgência e 

emergência, porque o veiculo direciona pacientes para esse tipo de atenção. 

“Talvez o município que questionou isso não tenha CNES vinculado. O 

objeto ambulância transporte eletivo, quando vai para o cadastro da proposta, a 

primeira coisa que se deve fazer é indicar para qual CNES vai esse equipamento. A 

partir dali são listados o que pode ser adquirido. Provavelmente essa pessoa 

colocou o CNES de uma Unidade Básica de Saúde e a ambulância não está lá 

disponível para cadastrar e nem é para estar lá, pois lugar de ambulância não é em 

UBS. Em casos assim a opção Transporte Sanitário Eletivo, que pode ser vinculado 

a estabelecimento de atenção primária”, explicou. 

Ao final da palestra ele deixou um contato para que todos os Gestores que 

tiverem alguma outra dúvida sobre os temas possam entrar em contato: (61) 

33153004. 

 

 Lançamento do novo financiamento e Seminário Internacional 

& Seminário Internacional sobre Financiamento da Atenção Primária à 

Saúde, a secretária municipal de Saúde de Chapada de Areia, Paula Sabrinne 

Varão, participou nesta terça-feira (12), em Brasília, da cerimônia de lançamento 

do programa Previne Brasil, representando o Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO). A iniciativa do Governo Federal é uma nova 

proposta de financiamento da Atenção Primária à Saúde para ampliar o acesso da 

população a consultas médicas, exames e outros serviços ofertados na Atenção 

Primária, que poderá beneficiar 50 milhões de brasileiros. 

De acordo com Sabrine é uma satisfação poder representar o COSEMS-TO 

em um evento de renome nacional. “Participamos do lançamento do Previne Brasil 

representando o nosso Conselho. Agora vamos analisar mais detalhadamente esse 
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programa para verificar como ele poderá beneficiar as nossas secretarias aqui do 

Tocantins. O que é interessante é que o desempenho das equipes será medido e as 

equipes e a gestões vão se preocupar em prestar atendimentos de qualidade, 

sempre levando em consideração as particularidades de cada município”, explicou.  

Em cerimônia no Palácio do Planalto, estavam presentes o presidente da 

República, Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o 

Presidente do Conasems, Willames Freire, Ministros, Representantes de Conselhos 

Municipais de Saúde de vários Estados, deputados, prefeitos entre outras 

autoridades.  

O programa cerca de 30 milhões são pessoas consideradas mais carentes 

por receberem benefícios sociais ou ganharem até dois salários mínimos de 

aposentadoria. Os recursos que serão distribuídos pelo Ministério da Saúde têm 

como base três critérios: o número de pessoas acompanhadas nos serviços de 

saúde, principalmente quem recebe benefícios sociais, crianças e idosos; a melhora 

das condições de saúde da população, como impedir o agravamento de doenças 

crônicas como diabetes e redução de mortes de crianças e mães; e ainda a adesão a 

programas estratégicos, como Saúde Bucal e Saúde na Hora, que amplia o horário 

de atendimento à população dos serviços, abrindo durante o almoço, à noite ou aos 

fins de semana. 

Antes, a distribuição de recursos era feita com base na quantidade de 

pessoas residentes e de 

serviços existentes em cada 

município, sem considerar o 

atendimento efetivamente 

prestado pelas 43 mil Equipes 

de Saúde da Família (ESF) que 

atuam no país. “O ponto focal 

é medir, financiar, cobrar, 

trazer os resultados, auxiliar 

os que forem mais fracos e 

premiar aqueles que tiveram 
Figura 11 - Financiamento e Seminário Internacional & Seminário 
Internacional sobre Financiamento da Atenção Primária à Saúde. 
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o melhor desempenho. Acredito que essa iniciativa vai trazer um círculo virtuoso 

de melhoria sempre e a Atenção Primária vai cumprir o seu destino de ser a 

principal condutora da prevenção à saúde dos brasileiros. Afinal, cuidar antes é 

melhor que remediar depois”, resumiu o ministro Luiz Henrique Mandetta. 

O novo modelo de repasse de recursos aos municípios é baseado nas 

melhores evidências e experiências internacionais, como nos sistemas de saúde do 

Reino Unido e Canadá. E permitirá conhecer as pessoas e suas necessidades de 

saúde, acompanhá-las e assegurar cuidado adequado. 

 

 3ª Reunião da Câmara Técnica de Gestão do SUS, que aconteceu o 

dia 20 de novembro de 2019, na sala de reunião da Secretária Municipal de Saúde 

de Estado do Tocantins em Palmas-TO, a pauta a ser discutida na referida reunião:  

Rediscussão da Portaria nº 68/2019/SES/GASEC de fevereiro de 2019, publicada 

pela Secretaria de Saúde do Estado, onde foram o  Presidente do COSEMS o Srº 

Roberto Sampaio Alves, Srª Valéria da Silva Paranaguá, Srª Juliana e Lucione de 

Oliveira Negre/SMS de Monte do Carmo do Tocantins. 

 

 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Secretarias Municipais 

de Saúde do Estado do Tocantins, realizou nesta quinta-feira, 21, no auditório da 

Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) em Palmas, a sua 10ª Reunião Ordinária. 

Na ocasião, também ocorreu a 9ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

Figura 12 - Reunião ordinária do Cosems/to - Novembro/19 
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Presidida pelo 1 º Vice-presidente, Jair Pereira Lima, que também é 

Secretário Municipal de Saúde de Nova Olinda, o encontro foi marcado por debates, 

sugestões e apontamentos para melhorias na saúde dos municípios. Estavam 

presentes Secretários e Secretárias Municipais de Saúde de diversas cidades do 

Estado, técnicos e apoiadores do COSEMS, e técnicos da SES-TO. 

 

 

 1ª Oficina Nacional Conasems/Cosems de Comunicadores VI 

Encontro Internacional em Saúde, aconteceu no dia.20 de novembro. O Acessor 

de Comunicação, Eduardo Azevedo, participou do Congresso ao lado de 

profissionais de assessoria de imprensa e comunicação de COSEMS de diversos 

Estado do País. Tiveram uma oficina Nacional da Rede Conasems de 

Comunicadores, com a participação de todos. Posteriormente também 

participaram de uma palestra com o tema: “Do virtual para o real: as redes sociais 

na resposta ao HIV”, promovida pela UNAIDS.  

 

Outro momento bastante importante foi a mostra “O  SUS que não se vê na 

mídia”, além da sessão dialogada sobre o “Compromisso com a verdade na 

comunicação em saúde em tempos de fake news”.  

 

Figura 13 - Financiamento e Seminário Internacional 
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A sessão dialogada com o tema “Comunicação e comunidades saudáveis” 

foi outro momento de bastante importância, pois dentro dela foram debatidos 

assuntos de interesse para a Comunicação, como “Interfaces entre a Comunicação 

Comunitária e a Comunicação em Saúde”; “A comunicação na gestão do SUS: 

desafios contemporâneos”; e “Ainda há espaços para o ineditismo na comunicação 

em saúde? Brasil, aqui tem SUS”. 

 

Houve ainda a apresentação de diversos trabalhos que envolviam o tema 

Comunicação e Saúde, além de outras sessões dialogas sobre o “Desenvolvimento 

de metodologias em estudos e pesquisas na Comunicação em Saúde” e “O pensar 

da comunicação e da educação - olhares no futuro”.  

 

 Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal e Reunião do Conselho 

Nacional  de Representantes Estaduais (Conares), o Presidente do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO), Roberto Sampaio, 

participa entre os dias 21 e 22 de novembro, em São Paulo – SP, do Encontro 

Nacional de Presidentes de COSEMS e de Coordenadores de Apoio, do 4º Fórum de 

Debates – Novo Regime Fiscal: Efeitos na Saúde e também da Reunião do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais (Conares). 

Também está participando das reuniões a Secretária Municipal de Saúde 

de Porto Nacional, Anna Crystina e o Coordenador de Apoio do Tocantins Francisco 

Rubens Pereira Silva. 

De acordo com o Presidente é muito importante a participação em 

encontros que debatam melhorias na saúde das cidades. “Sempre importante 

representarmos o nosso Estado, o nosso Conselho, mas principalmente nossas 

Secretarias em eventos que promovem o aprimoramento em práticas de apoio 

para o fortalecimento da gestão municipal do SUS”, completou. 

Na ocasião, estão presentes diversas autoridades, como o presidente do 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) Willames 

Freire, presidentes de diversos COSEMS, personalidades políticas, imprensa 

nacional, entre outras. 

 



     

 

30 

O Fórum 

Dados históricos demonstram que o gestor federal do SUS vem migrando a 

responsabilidade do financiamento e neste processo os municípios aumentaram 

significativamente o aporte de recursos próprios em ações e serviços de saúde. Nos 

últimos 25 anos a composição total dos gastos com ações e serviços de saúde 

passou na União de 70% para 43% e no caminho inverso para os Municípios de 

16% para 31%. A cada ano municípios aplicam, além do mínimo 

constitucionalmente estabelecido, R$31 bilhões.  

 

Presença  

Armínio Fraga, economista e ex presidente do Banco Central fará uma 

palestra sobre o Novo Regime Fiscal e Reforma Tributária: Efeitos na Saúde. Os 

economistas José Roberto Afonso, Vilma Pinto e Alexandre Andrade discutirão 

sobre a Reforma Tributária e seus efeitos para o financiamento da Saúde. O 

Secretário de Planejamento Energia e Loteria – Ministério da Economia, Alexandre 

Manoel apresentará uma proposta de otimização para alocação dos recursos de 

Saúde e Educação. O economista Márcio Holland abordará a essência e os efeitos 

do novo ajuste fiscal. Outro renomado economista Gustavo Andrey e conjunto com 

o Professor Áquilas Mendes farão uma análise dos gastos com Saúde frente à EC 

95.  

 
 Reunião da Diretoria Executiva do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – COSEMS/TO, que aconteceu no 

dia 28 de novembro de 2019, no auditório da Superintendência Estadual do 

Ministério da Saúde em 

Palmas- Tocantins. 

O Presidente 

do Conselho de 

Secretarias Municipais 

de Saúde do Tocantins 

(COSEMS-TO), Roberto 

Sampaio, participa. 

Figura 14 - Fórum de Debates – Novo Regime Fiscal e Reunião do Conselho 
Nacional de Representantes Estaduais (Conares). 
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 Abertura do XII Seminário Interinstitucional do Internato Rural 

de Medicina (UFT)/ITPAC-Porto Nacional e UnirG, aconteceu no dia 26 de 

novembro de 2019, no Auditório Cuíca da Universidade Federal do Tocantins - 

UFT. O COSEMS-TO esteve presente no XII Seminário do Internato Rural de 

Medicina, representando pelo nosso Coordenador de Apoio Francisco Rubens. Com 

o objetivo de mostrar para a comunidade os trabalhos realizados pelos futuros 

médicos e médicas em cidades do interior do Tocantins, o encontro também serviu 

para o compartilhamento de informações. Para a realização do internato são feitos 

convênios entre Universidade e Municípios do interior.  

Neste semestre foram atendidas 15 cidades do Estado, entre elas, Pugmil, 

que também estava representada no evento pelo prefeito, Nazaré Amâncio, e pela 

secretária de saúde Iralva Sousa. O Secretário que tiver interesse em saber mais 

sobre esse convênio pode entrar em contato com o COSEMS-TO. O nosso 

Coordenador de Apoio Francisco está à disposição de todos e toda. 

 

 Reunião para apresentação do Projeto Rede de Governança, 

ocorreu no dia 29 de novembro de 2019, no gabinete do Ministério de Saúde em 

Brasília-DF. O nosso Diretor Financeiro e Secretário Municipal de Saúde de Caseara, 

Rondinelly da Silva e Souza, e o nosso Técnico Administrativo Mikael Aparecido 

Peixoto, representaram o COSEMS-TO durante uma reunião com o Diretor do 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS/SE/MS), Jacson Venâncio de Barros, 

no Ministério da Saúde, em Brasília. Na ocasião, eles apresentaram o projeto de 

“Fortalecimento da Governança da Informação e Informática”, além de pleitearem 

uma carta acordo com a Organização Pan Americana da Saúde - OPAS, com o objetivo 

de melhorar o atendimento aos Gestores Municipais de Saúde quanto aos Sistemas de 

informação do SUS. 



     

 

32 

 

Dezembro de 2019 

 

 Reunião de Dirigentes de Vigilância em Saúde - 16ª EXPOEPI, ocorreu 

no dia 03 de dezembro de 2019, em Brasília/DF. O nosso Conselho, por meio do 

Diretor Administrativo do COSEMS-TO e Secretário Municipal de Saúde de Itapiratins, 

Amilton Pereira Lopes, está presente na 16ª edição da Mostra Nacional de 

Experiências Bem-Sucedidas em Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças 

(Expoepi), que ocorre entre os dias 2 e 6 de dezembro, em Brasília. Reconhecido como 

um dos eventos mais importantes de vigilância em saúde do país, a Expoepi deve 

reunir cerca de 2.000 gestores e profissionais que atuam em serviços de saúde do SUS, 

além de estudantes 

e interessados no 

tema. Durante os 

três dias serão 

discutidas ações de 

vigilância, 

prevenção e 

controle das 

Figura 15 - XII Seminário Interinstitucional do Internato Rural de Medicina 

Figura 16 -Reunião de Dirigentes de Vigilância em Saúde - 16ª EXPOEPI 
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arboviroses, como dengue, Zika e chikungunya.  

 
 16ª Mostra Nacional de Experiências Bem-Sucedidas em 

Epidemiologia, Prevenção e Controle de Doenças (EXPOEPI) e Reunião de Dirigentes 

de Vigilância em Saúde, ocorreu no período de 02 a 06 de dezembro de 2019, em 

Brasília/DF, ocorreu no dia 03 de dezembro de 2019, os representantes deste Conselho 

Amilton Pereira Lopes /SMS de Itapiratins do Tocantins, Roberto Sampaio Alves/SMS 

de Alvorada e Rondinelly da Silva e Souza/SMS de Caseara. 

 

 I Mostra Estadual de Educação Permanente em Saúde Reconhecendo 

as Práticas dos Trabalhadores do SUS no Tocantins, ocorreu nos dias 04, 05 e 06 de 

dezembro de 2019, no Centro Universitário Católica do Tocantins, em Palmas-TO, 

representante deste Conselho Anna Crystina Mota Brito Bezerra /SMS de Porto 

Nacional do Tocantins  

O objetivo da I Mostra Estadual de Educação Permanente em Saúde se 

constituem em: I- Promover espaço de compartilhamento e troca de experiência em 

Educação Permanente em Saúde no âmbito do Estado do Tocantins; II- Dar visibilidade 

às práticas de Educação Permanente em Saúde a partir da realidade dos territórios. 

 
 
3. RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO APOIO INSTITUCIONAL DO 
COSEMS/TO 
 

O DigiSUS 

O DigiSUS é a estratégia do Ministério da Saúde de incorporação da saúde 

digital (e-Saúde) como uma dimensão fundamental para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). Por meio da disponibilização e uso de informação abrangente, de forma 

precisa e segura, a ação visa à melhoria constante da qualidade dos serviços, dos 

processos e da atenção à saúde. 

Com o objetivo de aumentar a qualidade e ampliar o acesso à atenção, a 

implementação desta estratégia se traduz em projetos e ações inseridos na 

abordagem DigiSUS, que, por meio de um resgate histórico de conceitos e 
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experiências estruturados nacional e internacionalmente, intencionam agilizar o 

atendimento e melhorar o fluxo de informações para apoio à decisão em Saúde. 

A realização das Oficinas do DigiSUS, foi uma ação conjunta realizada em 

parceria com a Superintendência de Gestão e Acompanhamento Estratégico da 

Secretaria Estadual de Saúde (SES/TO), com o Conselho das Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS/TO) e a Seção de Apoio Institucional e 

Articulação Federativa (SEINSF) da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde 

em Tocantins (SEMS/TO). 

Durante o evento foram apresentadas as informações gerais sobre o sistema, 

funcionalidades e orientações sobre a solicitação da senha de acesso ao sistema e com 

relação aos perfis de acesso. A capacitação foi realizada no laboratório de informático 

da SEMS/TO, desta forma os gestores e técnicos tiveram a oportunidade de simular a 

alimentação dos dados no ambiente de treinamento, esclarecendo as dúvidas e 

pontuando sugestões para o aprimoramento do sistema. 

Organização e realização das oficinas de capacitação do DigiSUS Gestor – 

Módulo Planejamento (DGMP), com as regiões de saúde do Tocantins, conforme 

planilha abaixo: 

 

Data  Dia da 
semana 

Horário Município Facilitador 
SES 

Facilitador 
Seinsf 

Facilitador 
Cosems 

3 terça 9h às 
17h 

Brejinho de Nazaré Nadir Laeticia Luci 

Chapada da Natividade 

Fátima 

Ipueiras 

Mateiros 

Monte do Carmo 

Natividade 

4 quarta 9h às 
17h 

Oliveira de Fátima Nadir Laeticia Luci 

Pindorama do 
Tocantins 

Ponte Alta do 
Tocantins 

 Porto Nacional 

Santa Rosa do 
Tocantins 

Silvanópolis 
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As capacitações ocorrerão no Laboratório de Informática da 

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Tocantins, localizado na 

Quadra 104 Norte, Av. LO 02, Conjunto 01, lote. 19, Edifício Homaidan, Palmas – TO 

 

 

 

 

 

Data  Dia da 
semana 

Horário Município Facilitador 
SES 

Facilitador 
Seinsf 

Facilitador 
Cosems 

10/09 terça 9h às 
17h 

Aparecida do Rio Negro Eleonora Laeticia Carlos 

Fortaleza do Tabocão 

Lagoa do Tocantins 

Lajeado 

Lizarda 

Miracema do Tocantins 

Miranorte 

11/09 quarta 9h às 
17h 

Novo Acordo Eleonora Ivanezilda Carlos 

Palmas 

Rio dos Bois 

Rio Sono 

Santa Tereza 

São Felix 

Tocantínia 

Figura 17 - Oficina de capacitação sobre DigiSUS - Região Amor Perfeito 
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Data  Dia da 
semana 

Horário Município Facilitador 
SES 

Facilitador 
Seinsf 

Facilitador 
Cosems 

01/10 Terça  9h às 
17h 

Abreulândia Eleonora Laeticia Sônia 

Araguacema 

Barrolândia 

Caseara 

Chapada de Areia 

Cristalândia 

Divinópolis do Tocantins 

Dois Irmãos do Tocantins 

   Itapiratins Eleonora Laeticia Sônia 

Lagoa da Confusão 

Marianópolis do Tocantins 

Monte Santo do Tocantins    

02/10 Quarta 9h às 
17h 

Nova Rosalândia    

Paraiso do Tocantins 

Pium 

   Pugmil    

 Capim Dourado Rio dos Bois    

02/10 Quarta 9h ás 
17h 

Rio Sono Eleonora Laeticia Carlos 

 
 

Figura 18 - Oficinas de capacitação sobre DigiSUS – Região Capim Dourado 
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Figura 19 - Capacitação DigiSUS - Região Cantão 

 
 
 

      

Data  Dia da 
semana 

Horário Município Facilitador 
SES 

Facilitador 
Seinsf 

Facilitador 
Cosems 

17/09 Terça  9h às 
17h 

Aliança do Tocantins  Laeticia Alexssandra 

Alvorada 

Araguaçu 

Cariri do Tocantins 

Crixás do Tocantins 

Dueré 

Figueirópolis 

Formoso do Araguaia 

Gurupi 

Peixe 

18/09 Quarta 9h às 
17h 

Jaú do Tocantins  Ivanezilda Alexsandra 

Palmeirópolis 

Sandolândia 

   Santa Rita do Tocantins    

São Salvador do Tocantins 
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São Valério 

Sucupira 

Talismã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Dia da 
semana 

Horário Município Facilitador 
Seinsf 

Facilitador 
Cosems 

 
 

05 /11 

 
 

Terça 

 
 

9h às 17h 

Aragominas  
 
 

Laeticia 

 
 
 

Mª da 
Conceição 

Araguaína 

Babaçulândia  
Araguatins 
Araguanã 

Babaçulândia  

Barra do Ouro 
Campos Lindos 

Carmolândia  

Darcinópolis 

Itaguatins 

 
 
 

 06/11 

 
 
 

Quarta 

 
 
 

9h às 17h 

Filadélfia  
 
 

Laeticia 

 
 
 

Mª da 
Conceição  

Goiatins  

Muricilândia  
Nova Olinda  

Pau D’ Arco 

Piraquê 

Santa Fé do Tocantins  

Wanderlândia  

Xambioá 

Figura 20 - Oficina de capacitação sobre DigiSUS - Região Ilha do Bananal 
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. 

 
 
 

 

 

 
 Oficina de capacitação sobre DigiSUS - Gestor – Módulo 

Planejamento (DGMP), municípios da Região Bico do Papagaio, aconteceu nos 

dias 07 e 08 de novembro de 2019, no Laboratório de Informática no Centro 

Vocacional Tecnológico – CVT, Endereço Av. Itauba, Setor Alto Bonito, 

Augustinópolis – TO 

A região de saúde “Bico do Papagaio” recebeu no início de novembro, as 

oficinas de capacitação sobre DigiSUS. O curso é uma ação conjunta entre o 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) e 

Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Tocantins. 

As regiões, “Médio Norte”, “Sudeste”, “Cerrado Tocantins Araguaia”, “Ilha 

do Bananal”, “Amor Perfeito”, “Capim Dourado” e “Cantão”, já realizaram a 

capacitação.  

De acordo com a equipe de apoiadores do COSEMS-TO, as Secretarias 

Municipais de Saúde que não puderam comparecer aos cursos terão uma data 

específica reagendada, que será divulgada posteriormente. 

Internacionalmente, intencionam agilizar o atendimento e melhorar o fluxo 

de informações para apoio à decisão em Saúde. 

 

 
  

Figura 21 - Capacitação sobre DigiSUS na Região Bico do Papagaio 
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 Projeto Formação Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão 

Municipal do SUS. 

A continuidade do projeto Formação Rede Colaborativa para 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS foi tema de debate nesta quinta-feira 

(21) em São Paulo. O encontro entre Conasems, Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

(HAOC), coordenadores de apoio e presidentes de Cosems suscitou a discussão 

sobre as perspectivas de continuidade da estratégia apoio Cosems após 2020. 

   Um dos pontos tratados durante o encontro diz respeito à oferta de 

capacitação aos apoiadores em todo o território nacional voltado à Política 

Nacional de Atenção Básica e o novo modelo de financiamento da Atenção Básica 

para auxiliar os gestores municipais do SUS. Conforme salientou a vice-presidente 

do Conasems, Cristiane Pantaleão, “é um pleito do Conasems junto à Secretaria de 

Atenção Primária em Saúde do Ministério da Saúde (SAPS) a realização de oficina 

de capacitação de toda a rede colaborativa, somada aos presidentes dos Cosems e 

técnicos das Secretarias Estaduais da Saúde”. 

    Dentre a proposta apresentada na reunião, algumas ações sugeridas para 

promover a construção do conhecimento técnico dos apoiadores são: alinhamento 

institucional, realizando reunião com a diretoria e equipe técnica dos Cosems para 
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orientação prévia sobre o novo modelo de financiamento da Atenção Básica e 

oficina de capacitação para os apoiadores. 

      A partir da capacitação de toda a rede colaborativa, os gestores 

municipais terão acesso ao apoio técnico e qualificado a partir da promoção de 

oficinas regionais com foco nos municípios mais vulneráveis e com 

possibilidade de perda de recurso. “O Conasems participou das discussões de 

alinhamento do novo financiamento da Atenção Básica e estabeleceu como 

condição principal que nenhum município perca verba. Se vamos fortalecer a 

Atenção Básica no Brasil, isso tem que contemplar todos”, justificou o 

presidente do Conasems, Wilames Freire.  

 

        O presidente do Cosems SP, José Eduardo Fogolin, apontou em sua fala 

que “é importante que o Conasems assuma compromissos junto à SAPS com foco 

nos municípios que podem ter perdas, justamente pra evitar que isso aconteça. 

Enquanto entidade nacional, o Conasems tem o compromisso de que nenhum 

município tenha seu orçamento prejudicado. É importante também que os Cosems 

assumam compromisso com os municípios para que eles cumpram as metas 
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estabelecidas pelo Ministério da Saúde para que todos recebam mais recursos do 

Governo Federal”. 

O vice-presidente do Conasems, Charles Tocantins, complementou dizendo 

que “neste momento, a gente precisa fortalecer a política e não mais fazer 

oposição a ela. A Atenção Básica é a principal porta de entrada do SUS e sabemos 

que precisamos melhorar a oferta dos nossos serviços e ampliar a cobertura das 

nossas equipes”. “Gostaria de deixar claro que o novo modelo de financiamento 

da Atenção Básica não força somente o gestor municipal a alcançar metas, mas o 

Governo Federal também. O Ministério da Saúde precisa melhorar seus sistemas 

de informação e a oferta de insumos. Nós estamos vivendo o cenário de 

construção via publicação de uma portaria e não de uma Lei. Dessa forma, 

podemos propor mudanças após o primeiro quadrimestre e avaliar como essa 

portaria está sendo implementada”, finalizou o secretário-executivo do 

Conasems, Mauro Junqueira. 
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4 . RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DE 

COMUNICAÇÃO 

 

Relatório  

Ações de Comunicação do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins 

(COSEMS-TO) entre setembro e dezembro de 

2019. 

Setembro 

Foram realizados no mês de setembro serviços de jornalismo/assessoria de 

imprensa (contato com veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção 

de notícias e notas, entre outros); serviços de clipagem de notícias gerais; de designer 

gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-TO, incluindo notícias próprias e notícias 

de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção de conteúdo para redes 

sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da página no 

Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 

gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Produção de conteúdo material 

(Banners, Faixas, materiais para eventos, entre outros); cobertura fotográfica de 

Reuniões Ordinária e do Conselho Intergestores Bipartites (CIBs).  

Outubro 

Foram realizados no mês de outubro serviços de jornalismo/assessoria de 

imprensa (contato com veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção 

de notícias e notas, entre outros); serviços de clipagem de notícias gerais; de designer 

gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-TO, incluindo notícias próprias e notícias 

de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção de conteúdo para redes 

sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da página no 

Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 

gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Produção de conteúdo material 
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(Banners, Faixas, materiais para eventos, entre outros); cobertura fotográfica de 

Reuniões Ordinária e do Conselho Intergestores Bipartites (CIBs).  

Novembro 

Foram realizados no mês de novembro serviços de jornalismo/assessoria de 

imprensa (contato com veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção 

de notícias e notas, entre outros); serviços de clipagem de notícias gerais; de designer 

gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-TO, incluindo notícias próprias e notícias 

de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção de conteúdo para redes 

sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da página no 

Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 

gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Produção de conteúdo material 

(Banners, Faixas, materiais para eventos, entre outros); cobertura fotográfica de 

Reuniões Ordinária e do Conselho Intergestores Bipartites (CIBs). 

 

Dezembro 

 

Foram realizados no mês de dezembro serviços de jornalismo/assessoria de 

imprensa (contato com veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção 

de notícias e notas, entre outros); serviços de clipagem de notícias gerais; de designer 

gráfico; gerenciamento do site do COSEMS-TO, incluindo notícias próprias e notícias de 

interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção de conteúdo para redes 

sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da página no 

Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 

gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Produção de conteúdo material 

(Banners, Faixas, materiais para eventos, entre outros); cobertura fotográfica de 

Reuniões Ordinária e do Conselho Intergestores Bipartites (CIBs). 
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Produção e/ou compartilhamento de notícias 

 

 



     

 

46 

 

 



     

 

47 

 



     

 

48 
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Postagens realizadas na Página do Facebook do COSEMS de setembro a dezembro 
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Publicações realizadas no instagram de setembro e dezembro
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Clipagem diária de notícias estaduais, nacionais e internacionais de setembro a 

dezembro, por meio de um grupo no WhatsApp.  

 

 

 

Em média, são compartilhadas em média 50 notícias diárias (inclusive nos finais 

de semana) das mais variadas editorias, sobre assuntos que debatidos nos municípios, 

no Estado do Tocantins, no Brasil e no mundo. O objetivo é o de manter todos os 

Secretários e Secretárias Municipais de Saúde sempre bem informados. Entre os meses 

de setembro e dezembro, todos os dias, foram compartilhadas notícias com os 

gestores e gestoras municipais. Também há a produção e compartilhamento de 

informações diversas em outros três grupos que envolvem o Conselho de Secretarias 
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Municipais de Saúde do Tocantins: Um específico da Diretoria, um dos Técnicos, 

Apoiadores e Colaboradores e por fim o exclusivo com Secretários e Secretárias.  

Gerenciamento de informações no site do COSEMS-TO (http://cosemsto.org.br/): 

 
 
 

 
 

Este é o relatório da Secretaria Executiva do Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – COSEMS/TO, referente aos meses de 
setembro e dezembro de 2019. 

 

 

 

Palmas, 31 de dezembro de 2019. 

http://cosemsto.org.br/

















