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I APRESENTAÇÃO 

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento de suas atividades.  

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

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

capacitação e educação permanente e continuadade pessoal, informações, participação em órgãos 

colegiados públicos e privados, assistência técnica e cooperação interinstitucional, com órgãos e 

entidades governamentais e não governamentais que atuam na área da saúde ou em áreas correlatas, 

com ou sem fins lucrativos, nacionais e internacionais. 

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

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

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

a mesma periodicidade desses últimos.  

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

matriz de referência os documentos utilizados pelo CONASEMS.  

As atividades desenvolvidas pelo COSEMS-BAHIA são previamente planejadas e 

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

participação de convidados. As despesas associadas a essas atividades são apresentadas no Relatório 

Financeiro referente ao mesmo período, no que concerne às atividades custeadas, no todo ou em parte, 

pelo COSEMS-BAHIA. 

 

II INTRODUÇÃO 

No período em referência, compreendido entre os meses de Maio a Agosto de 2020, destaca-

se por parte do COSEMS/BA as ações realizadas no combate ao Novo Coronavírus.  

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 

surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) constitui uma Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, 
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conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Em 11 de março de 2020, a 

COVID-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. 

Foram confirmados no mundo 36.361.054 casos de COVID-19 (350.766 novos em relação 

ao dia anterior) e 1.056.186 mortes (6.339 novas em relação ao dia anterior) até 9 de outubro de 2020. 

(fonte: OMS/2020). O Brasil, até o momento, que inclui o segundo quadrimestre de 2020 registrou 

5.103.408 casos, sendo 4.495.269 casos recurperados e 150.709 obitos por Covid. A Bahia, durante 

esse quadrimestre de 2020 registrou 326.634 casos com 7.159 obitos por Covid. 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a OMS estão prestando apoio técnico ao 

Brasil e outros países, na preparação e resposta ao surto de COVID-19 e o COSEMS/BA vem 

seguindo as orientações dessas organizações, bem como, do Ministério da Saúde, CONASEMS e 

Secretária de Saúde do Estado da Bahia - SESAB. 

As medidas de proteção são as mesmas utilizadas para prevenir doenças respiratórias, como: 

se uma pessoa tiver febre, tosse e dificuldade de respirar, deve procurar atendimento médico assim que 

possível e compartilhar o histórico de viagens com o profissional de saúde; lavar as mãos com água e 

sabão ou com desinfetantes para mãos à base de álcool; ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz 

com o cotovelo flexionado ou com um lenço – em seguida, jogar fora o lenço e higienizar as mãos. 

Os coronavírus são a segunda principal causa do resfriado comum (após rinovírus) e, até as 

últimas décadas, raramente causavam doenças mais graves em humanos do que o resfriado comum. 

Há sete coronavírus humanos (HCoVs) conhecidos, entre eles o SARS-COV (que causa 

síndrome respiratória aguda grave), o MERS-COV (síndrome respiratória do Oriente Médio) e o 

SARS-CoV-2 (vírus que causa a doença COVID-19). (fonte: OMS/2020). 

No atual cenário global da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), 

medidas de saúde pública são fundamentais para se retardar a transmissão e a propagação do vírus e 

mitigar seus impactos. Considerando que não há, atualmente, vacinas ou medicamentos específicos 

demonstradamente efetivos para a doença (Covid-19), as medidas não farmacológicas são estratégias 

adicionais também fundamentais para a supressão e mitigação do impacto da Covid-19. Dentre essas 

medidas, as que resultam em maior impacto são o isolamento de casos e quarentena de contatos e o 

distanciamento social. Somente detecção e isolamento de casos e contatos foram demonstrados como 

pouco efetivos para controlar a epidemia.  

O distanciamento social é uma medida de emergência que salvará vidas. Assegurar a política 

de distanciamento horizontal beneficia a sociedade, pois ao reduzir os contatos sociais entre os 

indivíduos da sociedade, haverá a redução do número de infecções em determinado período de tempo, 

em função da menor transmissão da doença entre a população. Como consequência, irá reduzir o pico 

epidêmico da doença, ou “achatar a curva epidêmica”, permitindo ao sistema de saúde absorver a 
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demanda esperada dos serviços de saúde incluídos nos três níveis de atenção, evitando a sobrecarga 

dos serviços de saúde. (Relatório Estratégico, GO, 2020). 

Assim, o COSEMS/BA preocupado com a proteção da vida de seus colaboradores, manteve 

o distanciamento social durante esse quadrimstre, retornando as atividades presenciais apenas para o 

escritório no mês de agosto. As atividades presenciais foram substituidas por reuniões virtuis, além 

disso, foram mantidas as atividades de monitoramento de politicas de saude no âmbito municipal por 

meio de: contato individual por telefone, aplicativo de mensagem e email com os gestores, realização 

de videoconferencia individal e coletiva caso necessario, além de home office para a realização de 

análises regionais. 

Neste período foram realizadas reuniões da Diretoria do COSEMS e equipe técnica para 

discussão de instrumentos como: Atualização do Plano Municipal de Contingência para enfrentamento 

da infecção humana pelo novo Conoravirus SARS CoV2, reunião da Comissão de Leitos da CIB 

(segundas, quartas e sextas feiras) para analise semanal da necessidade de leitos clinicos, de UTI, de 

estabilização, oxigenoterapia e acompanhamento da implantação dos leitos no estado e envio ao MS. 

Foram realizadas oficinas para os municípios e apoio do Cosems em parceria com a vigilancia em 

Saúde estadual sobre notificação, alimentação dos sitemas de saúde para Covid e notifcação de obitos. 

Essa agenda ocorreu de forma virtual em todas as regiões de saúde e o Cosems Ba teve participação 

importante para a sua realização.   

Outra agenda que necessita destaque foi a ação do GT da Assistencia Farmaceutica onde 

ações voltadas a distribuição de kits de medicação para entubação nos hospitais de todo o estado foram 

abordadas, situação das medicações para Covid e aprovação do novo modelo de compras envolvendo a 

FAFTEC/SESAB e os municípios baianos. 

Além dessa proposta, também foi ofertado aos gestores municipais documentos norteadores 

referente ao enfrentamento do COVID-19, Portarias, Nota Técnicas, entre outros. 

Outro evento de destaque foi à manutenção das reuniões de CIR, Ampliada da Diretoria do 

COSEMS e CIB, estimuladas e promovidas pela SESAB e COSEMS/BA, através da ferramenta do 

Telessaúde. As agendas do Conasems também foram mantidas com participação ativa dos 

representantes como reunião da Diretoria, Conares, GTs, Congresso Virtual do Conasems, Mostra 

Virtual especial Covid “aqui tem SUS” onde a Bahia participou com 10 experiências na primeira fase, 

sendo a do município de Salvador com o tema: Saúde Mental do trabalhador no enfrentamento da 

covid – 19, escolhido para participar da 2ª live da Mostra. 

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

cursos para formação/qualificação dos gestores municipais para o enfretamento ao COVID-19 e para 

os trabalhadores de saúde no manejo clínico em todas as fases, desde Atenção Básica até unidade 
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hospitalar de referencia, passando pelo hospital de Pequeno Porte e UPA, chegando à alta do paciente; 

discussões acerca do Planejamento Regional Integrado, sobretudo os aspectos dos leitos de referencia 

e os pontos de atenção para os pacientes vitimas do vírus, qualificação dos Planos de contingência e 

Manejo de Óbitos durante pandemia da Covid19, sem deixar de estimular a elaboração dos 

instrumentos de gestão como RAG, PAS e pactuações interfederativas, fortalecendo a importância 

desses instrumentos de gestão; fortalecimento dos gestores municipais de saúde a partir da articulação 

com o fazer do Apoio Institucional do COSEMS/BA; oferta de material técnico como os protocolos, 

portarias, medidas provisórias e Notas técnicas construídas pelos diversos órgãos governamentais; 

Elaboração de ferramenta informativa para os gestores cujo conteúdo promova o conhecimento sobre 

o SUS com suas normativas; contribuição na elaboração de proposta do CONASEMS para esclarecer 

meios legais da utilização dos recursos financeiros das Portarias Ministeriais contendo aporte de 

recursos e que levaram ha muitas duvidas por parte dos gestores. Fortalecimento dos GT’s das CIR, 

dotando a própria CIR de capacidade técnica para tomada de decisões; discussão sobre a oferta de 

teste rápidos para COVID-19, exames de PCR para diagnóstico ofertado pelo LACEN/BA e 

regulação, transporte sanitário (remoção de paciente) e distribuição de EPIs. 

Não menos relevantes, foram às atividades desenvolvidas diante das mudanças promovidas 

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

de orientação e apoio aos gestores municipais, todas via web conferencias. 

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

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

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

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

  

III ATIVIDADES DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 

Controlar os recebimentos e remessas de correspondências e documentos, coordenando as 

atividades administrativas, financeiras e de logística da unidade, organizando os arquivos e 

gerenciando informações. 

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

cobranças e investimentos, emissão de relatórios e de contas a pagar e receber, lançamento de cheques 

e organização de documentos. 

Efetuar levantamentos e controles de pouca complexidade relativos aos registros das 

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

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

pendências, realizar os processos de recebimento, realizar relatórios de despesas, taxa de 
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administração e intermediação, separar os documentos a serem pagos e emitir cheques, controlar todos 

os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, etc.), conferir os 

protocolos de entrega de notas fiscais, boletos e documentos para pagamento, emitir as guias de 

recolhimento dos impostos, efetuar o processo de Transferência Eletrônica de Dados (TED), conferir 

os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes, separar guias de pagamento e 

notas fiscais, baixar diariamente os cheques e pagamentos on-line e realizar arquivo da área financeira 

(internos e externos).  

Durante esse quadrimestre especificamente foi responssável pela organização do escritório 

que funcionou a distancia em sistema home office. 

 

IV ATIVIDADES DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Organizar, conferir, promover pequenos ajustes solicitados e imprimir os contratos dos 

funcionários, solicitando e anexando documentação pendente. Ajustar a parte de arquivamento 

dos documentos, separando em ordem lógica.Atualizando pastas que estiverem incompletas ou 

que necessitem de reparos.  

Realizar procedimentos bancários específicos, tais como depósitos. Analisar e conferir 

contas de consumo que possam estar apresentando algum equivoco ou representando gastos que 

possam ser reduzidos. Controle e impressão de Notas fiscais, análise de demandas solicitadas 

por e-mail. 

Controle de pedidos de reembolsos e diárias, com produção de planilhas para 

acompanhamento e conferência. Realizando busca, cotação e produção de tabelas de orçamento 

nos processos de compras de materiais e equipamentos, além de presencialmente retirá-los.  

Acompanhamento e gravação de reuniões, redigindo os resumos das Atas que serão 

produzidas das Reuniões ampliadas do COSEMS – Ba, que acontecem mensalmente. 

Atuando na atualização do banco de dados do site do CONASEMS, com informações 

sobre a mudança de secretários, lista de e-mails e alterações de números de contato. 

 

V ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

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

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

pesquisas, consolidados, síntese de materiais e encaminhamento de informações através de e-mails, 

mensagens de textos. 

Seguem listadas a seguir as Atividades/Reuniões em que a assessoria técnica participou:  
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 Mobilização quanto ao Projeto Todos pela Saúde – Distribuição de Oxímetros aos municípios 

baianos, realização de termos assim como suporte na logística de entrega; 

 Mobilização quanto ao Projeto de Conectividade para UBS/USF, realização de Google forms e 

análise; 

 1º Congresso Virtual do CONASEMS; 

 Web Reunião Governança Saúde Digital; 

 Web Reunião APS no enfrentamento a Pandemia COVID-19; 

 Web Reunião Assembléia Geral do COSEMS/BA, via Plataforma Telessaúde; 

 Web Reunião sobre Regulação de Leitos e Transporte Sanitário ( Remoção de Pacientes); 

 Web Reunião Comissão de Regulação; 

 Web Reunião CIB, via Plataforma Telessaúde; 

 Web Reunião sobre Relatório dos Apoiadores Institucionais utilizando Google Forms, via skype; 

 Web Reunião Ordinária do Grupo da Rede de Governança da Infotmação via RNP; 

 Web Reunião Previne Brasil – CONASEMS; 

 Web Reunião sobre a Epidermólise Bolhosa juntamente com a SESAB e MPE; 

 Web Reunião Semanal com Apoiadores Institucionais e Coordenador; 

 Web Reunião DAB/DAE/DGC/COSEMS Estratégias de Apoio aos Municípios no 

Enfrentamento e Mitigação da COVID-19; 

 Web Reunião Blenda e Daniel CONASEMS Sobre Prestação de Contas; 

 Web Reunião Sobre Fluxo de Monitoramento do COVID-19 na Atenção Básica; 

 Web Reunião Assistência Framacêutica CONASS/CONASEMS/SES/COSEMS; 

 Web Reunião DASF/COSEMS aprimoramento de informações semanais, levantemento quanto a 

leitos de COVID-19 no Plano de Contingência Estadual; 

 Web Reunião Grupo Técnico Assistência Farmacêutica e Direito Sanitário; 

 Web Reunião Regional sobre as medidas de aprimoramento das notificações COVID-19; 

 Web Reunião Grupo de Trabalho Atenção Básica; 

 Web Reunião GTIE PSE; 

 Web Reunião Informatiza APS; 

 Produção tratamento do glaucoma do Municipio de Salvador como executor gestão municipal 

2018 A 2020 (12/08/2020) 

 Acompanhamento Produção x Repasse de Cirurgias Eletivas do ano 2020 de janeiro a maio 

(10/08/2020) 
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 Avaliação Desempenho Trimestral (JAN A MAR) 2018 a 2020 Gestão Estadual e Gestão 

Municipal - Oncologia, Nefrologia, Glaucoma, Cardiologia, Ortopeda, Obstetricia e Cirurgia Eletiva. 

(12/06/2020) 

 Formatação Planilha de Acompanhamento auxílio financeiro emergencial Ministério da Saúde 

para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (05/06/2020) 

 Produção ABRIL/2019 a MARÇO/2020 (12 meses) da 0004731 Maternidade Climerio de 

Oliveira (19/05/2020) 

 Produção SIH/SUS de realização de parto no Hospital BA (CNES): 2602083 Hospital Geral de 

Itaparica (14/05/2020) 

 formatação da planilha de necessidade de EPI´S COVID (04/05/2020) 

Governança da Informação: 

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

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

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

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

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

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

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

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

municipais. Vale ressaltar a participação nas agendas mensais programadas – reuniões e capacitações. 

 

    

            

VI ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA 

Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas e realizadas, destacam-se as agendas temáticas 
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que são pré-definidas com base nas inúmeras diretrizes de atividades e ações do Conselho Estadual de 

Secretários Municipais de Saúde da Bahia – COSEMS/BA. 

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

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

Proporcionando consequentemente a disseminação das informações e resultados dos 

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

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

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

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

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

supracitado: 

 1º Congresso Virtual do CONASEMS; 

 Web Reunião Governança Saúde Digital; 

 Web Reunião APS no enfrentamento a Pandemia COVID-19; 

 Web Reunião Assembléia Geral do COSEMS/BA, via Plataforma Telessaúde; 

 Web Reunião sobre Regulação de Leitos e Transporte Sanitário (Remoção de Pacientes); 

 Web Reunião Comissão de Regulação; 

 Web Reunião CIB, via Plataforma Telessaúde; 

 Web Reunião sobre Relatório dos Apoiadores Institucionais utilizando Google Forms, via 

skype; 

 Web Reunião Ordinária do Grupo da Rede de Governança da Infotmação via RNP; 

 Web Reunião Previne Brasil – CONASEMS; 

 Web Reunião sobre a EpidermóliseBolhosa juntamente com a SESAB e MPE; 

 Web Reunião Semanal com Apoiadores Institucionais e Coordenador; 

 Web Reunião DAB/DAE/DGC/COSEMS Estratégias de Apoio aos Municípios no 

Enfrentamento e Mitigação da COVID-19; 

 Web Reunião com CONASEMS Sobre Prestação de Contas; 

 Web Reunião Sobre Fluxo de Monitoramento do COVID-19 na Atenção Básica; 

 Web Reunião Assistência Framacêutica CONASS/CONASEMS/SES/COSEMS; 

 Web Reunião DASF/COSEMS aprimoramento de informações semanais, levantemento 

quanto a leitos de COVID-19 no Plano de Contingência Estadual; 

 Web Reunião Grupo Técnico Assistência Farmacêutica e Direito Sanitário; 

 Web Reunião Regional sobre as medidas de aprimoramento das notificações COVID-19; 
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 Web Reunião Grupo de Trabalho Atenção Básica; 

 Web Reunião GTIE PSE; 

 Web Reunião Informatiza APS;  
 Reunião com o setor jurídico do COSEMS para alinhamentos de estratégias sobre a FESF. 
 Organização de encaminhamentos para a Fundação Estatal 
 Web Conferência sobre a LC 172, junto com o CONASEMS 
 Encaminhamento junto ao jurídico para elaborar note técnica da LC 172 173 para os 
gestores 
 Participação reunião com o COE/SUVISA 
 Reunião com o jurídico COSEMS 
 Reunião com os Diretores e Presidente COSEMS 
 Requerimento de realização de reunião do Conselho Curador da FESF 
 Reuniões dos encaminhamentos tanto da CIB como da reunião do COSEMS com o 
jurídico 
 Participação da reunião da FESF  
 Participação de reunião de Diretoria do COSEMs acerca da LC 172 e 173 e da Lei 3979/20 
 Reunião com o COSEMS e UPB sobre a LC 172 e 173 
 Elaboração documento sobre a reunião FESF e encaminhamentos 
 Realização de debates com o setor jurídico para preparação da reunião do Conselho 
Interfederativo da FESF 
 Reunião e encaminhamentos das novas leis e portarias acerca da COVID e municípios 
 Reunião com o jurídico dos COSEMS do nordeste e o CONASEMS 
 Reunião e encaminhamentos da reunião com o CONASEMS sobre a Portaria nº 938 e da 
LC 173 
 Participação na reunião do CES 
 Reunião com a representante da Presidência do Conselho Interfederativo 
 Acompanhamento e discussão sobre a Reforma do estatuto da FESF e do Regimento 
Interno do Conselho Curador  
 Webnario CONASEMS acerca das Recomendações para o Enfrentamento da Gestão  
 Participação da reunião com a UPB sobre aplicação dos recursos da saúde 
 Acompanhamento jurídico aos conselheiros do Conselho Interfederativo sobre a FESF 
 Realização de ciclos de debates no grupo do CONASEMs sobre Direito sanitário 
 Acompanhamento e participação nos grupos de trabalho determinados pela Diretoria 
Executiva e Presidência do COSEMS/BA. 

 Acompanhamento e participação da reunião mensal do Núcleo Estadual do SIOPS.  

 Acompanhamento das demandas da Câmara Técnica do SIOPS. 

 Elaboração de respostas a diversas consultas dos gestores e Secretárias de Saúde e equipe 
por meio de e-mail, whatsapp, telefone e/ou presencial; plantão semanal na sede do 
COSEMS/BA, etc.  

 Acompanhamento de protocolos e procedimentos específicos relacionados a temas 
relevantes para os gestores públicos. 

 Acompanhamento demandas junto ao Ministério Público do Estado da Bahia relacionado 
ao COSEMS/BA. 
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VII ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

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

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

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

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

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

de comunicação oficiais da Instituição.  

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

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

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

diretores e assessores técnicos.  

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

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

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

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

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

redes sociais da instituição.  

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

apoiados pelo COSEMS/BA, a exemplo da Rede Cegonha, Regulação, Combate ao COVID, entre 

outros.  

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

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

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

COSEMS/BA.  

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

trabalho de acompanhamento mensal da freqüência dos associados da instituição nas reuniões 

ampliadas promovidas pelo COSEMS/BA, tabulando todas as informações e gerando relatórios 

gerenciais, disponibilizados para os membros da diretoria executiva.   

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

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

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

seus principais gestores. 
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• Campanhas - Foram realizadas e veiculadas, campanhas de combate, prevenção e 

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

informações e/ou dicas. 

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

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

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

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

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

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

relacionamento com a imprensa. 

•   Participação de reuniões semanais de comunicação via webconferência da rede 

CONASEMS-COSEMS sobre temas como comunicação de risco, plataformas de divulgação, 

alinhamento de produção de conteúdo, estratégias conjuntas da rede – campanha, ferramentas de uso 

compartilhado, dentre outros. 

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

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

 

          

 
VIII ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA 

A assessoria técnica para Assistência Farmacêutica do Cosems-Ba é um serviço prestado aos 

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

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

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

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

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

Estado da Bahia.  

Durante o segundo quadrimestre de dois mil e vinte as atividades envolveram participação de 
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Reuniões on line, em função da pandemia de COVID-19 e suporte a atividades administrativas do 

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

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

além de atendimento via email, telefone e whatsapp aos 9 grupos macro de Coordenadores da AF dos 

municípios da Bahia.  

Descritivo das Atividades: 

 Continuidade do Projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica;  

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

de demandas, pautas e contribuições, principalmente relacionadas á COVID-19.  

 Discussões via whatsapp com GTTAF para tratar de assuntos emergenciais acerca de 

estratégias para enfrentamento á COVID-19 no que tange á Assistência Farmacêutica. 

 Participação em webconferências GTTAF para tratar as pautas mais importantes da AF, 

considerando a emergência em saúde em função da pandemia de COVID-19, incluindo a 

Migração de medicamentos de Hepatites Virais do CEAF para o CESAF. 

 Ampla discussão, acompanhamento, monitoramento, mobilização sobre o as estratégias de 

aquisição dos medicamentos essenciais para utilização em pacientes graves hospitalizados com 

COVID-19, o chamado “KIT INTUBAÇÃO”. Realizado apoio intensivo ao farmacêutico 

coordenador da SMS Salvador para garantir que a Capital fizesse adesão á ata de registro de 

preço do MS para estes medicamentos.  

 Monitoramento, orientação, acompanhamento dos Hospitais Municipais com leitos UTI 

COVID no preenchimento do formulário requisitado pelo MS sobre estoque, cobertura e CMM 

dos medicamentos KIT INTUBAÇÃO.  

 Divulgação de Notas técnicas, Ofícios, Portarias e demais documentos publicados durante 

a pandemia COVID-19, com orientações pertinentes á Assistência Farmacêutica.  

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

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

CIB e demais secretários municipais de saúde, técnicos e apoio institucional do COSEMS/BA, 

além da área técnica da secretaria estadual de saúde e outros convidados;  

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

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

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

estadual de saúde quando convidados; 
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 Desenvolvimento de assessoria técnica em assistência farmacêutica através de 9 grupos de 

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

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

 Monitoramento dos municípios que estão recebendo recursos do Qualifar-SUS e apoio aos 

que não estão recebendo afim de regularizar a situação; 

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

bem como acompanhamento e monitoramento dos profissionais que se inscreveram;   

 Web Reunião  do Grupo Técnico para Assistência Farmacêutica do COSEMS/BA, com 

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

do COSEMS/BA e área técnica da Secretaria Estadual de Saúde – SESAB.  

 
IX ATIVIDADES EQUIPE DE APOIO INSTITUCIONAL 

I. COORDENAÇÃO 
II. APOIADORAS INSTITUCIONAIS 

Consolidado das atividades da equipe de Apoio Institucional (coordenação e apoiadoras 

institucionais) no período de Maio a Agosto de 2020 (segundo quadrimestre).   

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

2. Realização de monitoramento da operacionalização do Novo financiamento Federal da APS nos 

municípios da Bahia; 

3. Realização do monitoramento dos instrumentos de gestão dos municípios da Bahia; 

4. Participação da equipe do Apoio Institucional nas reuniões de Comissão Intergestora Regional 

(CIR) presenciais e virtuais (a partir de abril) realizadas nas 28 regiões de saúde durante o período; 

5. Participação da Equipe do Apoio Institucional em 12 reuniões virtuais internas para 

acompanhamento das ações.  

6. Participação da equipe do Apoio Institucional em 05 reuniões de Comissão Intergestora Bipartite 

(CIB).  

7. Participação da Equipe do Apoio Institucional no curso de aprimoramento das praticas de Apoio 

Institucional do HAOC/CONASEMS; 

8. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em 15 reuniões virtuais (semanais) com o 

Grupo Executivo e coordenadores estaduais do Projeto Rede Colaborativa; 

9. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em 5 reuniões virtuais do Comitê Estadual 

de Investigação de Mortalidade Materna (CEEMM); 
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10. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em 2 reuniões (virtuais a partir de abril) do 

Grupo de Trabalho de Saúde Indígena com a Área Técnica de SESAB e Distrito Sanitário Indígena 

(DSEI/BA); 

11. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em 2 web reuniões e 1 oficina sobre o 

projeto PROADI regionalização PEBA; 

12. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em web com o municio de Mairi sobre a 

organização da rede de atenção diante a pandemia do Coronavirus.    

13. Participação do Coordenador do Apoio em web do CONASEMS sobre o Coronavirus (29 de 

janeiro); 

14. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em web reunião com o 

CANASEMS e CONASS sobre o Guia Orientador para o Enfrentamento do COVID-19 na região de 

Saúde as Portarias n° 169, 172 e 173 de janeiro de 2020; 

15. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em 4 web reuniões ampliadas do 

COSEMS-BA; 

16. Participação do Coordenador e equipe do Apoio Institucional em 5 web reuniões com o 

CONASEMS sobre a Lei Complementar n°172, MP n°938, LC °173;  

17. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em 3 web reuniões de diretoria 

do COSEMS para tratar de Regulação. 

18. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em web reunião do CONASEMS com a 

região Norte sobre a LC n° 172; 

19. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em 9 web reuniões nas 

macrorregiões sobre inconsistências na notificação dos casos de COVID-19;  

20. Participação do coordenador do Apoio em seminário virtual sobre mortalidade materna na Bahia; 

21. Participação da equipe do Apoio Institucional em 3 web reunião com a SAFTEC/SESAB   

22. Participação do coordenador e equipe do Apoio Institucional em 12 web reuniões para 

implantação do Guia do CONASEMS e CONASS na Bahia; 

23. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em 9 Lives do CONASEMS; 

24. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em reunião virtual com 

CONASEMS sobre utilização de recursos federais;  

25. Participação do coordenador e da Equipe do Apoio Institucional em web reunião do COSEMS e 

UPB sobre recursos federais e prestação de contas.  

26. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em orientação à equipe de apoio sobre a 

utilização de ferramentas de interação virtual (PADLET, Mapas mentais, entre outras);  
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27. Participação do coordenador do Apoio Institucional em Web com a SMS de Barreiras sobre a 

implantação do Centro de Parto Normal.  

28. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em 6 web reuniões com a Diretoria de 

Atenção Basica (DAB/SESAB) sobre a integração das ações de apoio institucional nas regiões de 

saúde; 

29. Participação do Coordenador e equipe do Apoio Institucional na LIVE CONASEMS no I 

Congresso Virtual do CONASEMS; 

30. Participação do Coordenador do Apoio Institucional em 2 web reuniões sobre o Projeto Todos 

pela Saúde – Eixo ILPI; 

31. Participação da coordenação do apoio em 2 web reunião com a secretaria executiva e assessório 

técnica para tratar da customização dos relatórios de atividades da equipe do Apoio Institucional;  

32. Participação da coordenação do apoio em 2 web reuniões do observatório de maternidades;  

33. Participação da coordenação do apoio em web reunião sobre o Projeto Força Tarefa de Integração 

Vigilância e Atenção Básica. 

34. Participação da coordenação do apoio em 2 web reuniões do CEPOIF; 

35. Participação da coordenação do apoio em 2 web reuniões com o CONASEMS sobre a utilização 

do ZOOM como ferramenta para a Rede de Atenção; 

36. Participação do Coordenador e equipe do Apoio Institucional em Oficina sobre discussão de 

diretrizes para atuação das equipes multiprofissionais na APS; 

FOTOS 

Reunião Comitê Estadual de Mortalidade 

         

Participação na CIB 



 

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

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

   

Participação do Apoio nas reuniões de CIR 

         

Participação do Coordenador nas reuniões com Grupo Executivo do Projeto Rede 
Colaborativa  

   

Reunião de acompanhamento para implantação do Guia 
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Participação em oficina virtual sobre atuação de equipes multiprofissionais na APS  

   

Reunião de Integração do Apoio COSEMS e DAB  

   

Participação do Coordenador em reunião do Observatório de Maternidades 
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Reunião interna do coordenador com equipe de Apoio    

 

 

 

 

Reunião do Projeto de Regionalização PEBA 
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Reunião Apoio e DASF (SESAB) 

 

 

      

X ATIVIDADES INSTITUCIONAIS - DIRETORIA 
 

Agenda da Presidente e da Diretoria Executiva 

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

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

COSEMS/BA e área técnica da secretaria estadual de saúde; 

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

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

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

secretaria estadual de saúde quando convidados; 

 Reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) virtual, com participação da 

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

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

da secretaria estadual de saúde e outros convidados; 

 Reunião da Diretoria do CONASEMS, virtual, com participação da Presidente do 

COSEMS/BA como diretora de Regionalização; 

 Reunião do CONARES, virtual, promovida pelo CONASEMS; 

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

Presidente do COSEMS/BA como membro titular; 

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

COSEMS/BA virtual; 
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 Reunião da Comissão de Leitos da CIB/BA com presença da presidência e membros da 

Diretoria do Cosems Ba de forma virtual, toda segunda, quarta e sexta feira; 

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

e secretários municipais de saúde que compõe o grupo de forma virtual;  

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

secretários municipais de saúde de forma virtual;  

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

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

forma virtual; 

 Reunião da Sala de Situação para combate ao COVID-19 (COE) com a participação da 

Presidente de forma virtual; 

 Reunião do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População LGBT pelos mebros de 

forma virtual;  

 Reunião sobre a Política de Oncologia no Estado da Bahia atraves do GT de Onco com 

participação dos membros de forma virtual; 

 Reunião do Observatório de Maternidades, do MPE/CAB de forma virtual; 

 Reunião MPE-BA Nazaré sobre Epidermólise Bolhosa de forma virtual; 

 Reunião do GT de Vigilância em Saúde do Conasems com participação de membros da 

Diretoria do Cosems de forma virtual; 

 Participação e apoio na Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – enfrentamento à Covid-19 

do CONASEMS; 

 Participação virtual no I encontro remoto da Rede colaborativa. 

 

FOTOS 
 

COMISSÃO DE LEITOS DA CIB/BA 
 

        
 



 

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

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

REUNIÃO COM A FIO CRUZ SOBRE O COVID - 19 

 

     
 

 

DIRETORIA DO CONASEMS e CONARES 

   

    

 

 

REUNIÃO DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO COSEMS/BA 
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REUNIÃO DA CIR 

 

   

 

 

REUNIÃO DO GT DE REGULAÇÃO 

     

 

REUNIÃO CIB/BA 

 

    

 

OFICINA DE REGIONALIZAÇÃO DA REDE PEBA 
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REUNIÃO DA DIRETORIA E ESCRITÓRIO DO COSEMS/BA 

 

     
 
 
 

REUNIÃO DA MOSTRA VIRTUAL DO CONASEMS 

    
 

REUNIÃO COSEMS E CONASEMS PARA DISCUTIR A FERRAMENTA ZOOM 
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Avenida 3ª, 320 – Centro Administrativo da Bahia - CAB  CEP: 41720-030 Salvador - Bahia 

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

 
   

 

Este Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do 

COSEMS/BA, referente aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2020. 

 
Salvador, 13 de outubro de 2020. 







Ofício nº 0522/2020 – CONASEMS 

Brasília, 25/11/2020. 

A Sua Senhoria a Senhora 

Stela dos Santos Souza 

Presidente do COSEMS/BA 

3ª Avenida, 320 - CAB - Sede da UPB - Centro. Salvador/BA 

CEP: 41745-005 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0057/2020. 

Ilustríssima Senhora, 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0057/2020 de 

25/11/2020, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse 

conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS 

das Prestações de Contas dos COSEMS referente aos recursos da Contribuição de 

Representação Institucional. 

Atenciosamente, 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 






