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APRESENTAÇÃO

Amigos e amigas,

Nos últimos três anos pudemos caminhar juntos no propósito 
de levar a Estratégia Apoio COSEMS para todo o território nacio-
nal. Foram infinitos aprendizados e desafios, mas também diver-
sas conquistas e êxitos. 

Foram importantes passos que nos conduziram à consolida-
ção deste trabalho de apoiar a construção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) em cada município brasileiro. Assim, pensamos que 
esses passos, mesmo que de forma sintética, poderiam ser repor-
tados neste documento. O objetivo é que possamos nos reconhe-
cer nessa trajetória e, principalmente, expandir o que aprendemos 
para que mais pessoas, gestores(as), trabalhadores(as) e mili-
tantes do SUS possam se espelhar em uma experiência que vem 
dando certo no fortalecimento da gestão municipal do SUS.

Essa publicação digital tem como objetivo apresentar os 
caminhos percorridos, desde antes da estratégia se estabelecer 
como Rede Colaborativa, e também apontar por onde seguir para 
a continuidade dessa aposta.

Buscamos na história as experiências sobre o Apoio que já 
existiam país afora, suas formas de acontecer, as resistências 
e as potencialidades. Elas subsidiaram o ideário de estabelecer 
a Rede Colaborativa em cada Conselho de Secretarias Munici-
pais de Saúde (COSEMS), como forma de fortalecer a articula-
ção dos(as) gestores(as) municipais na esfera local e regional 
da Saúde. Essa historicidade nos fez perceber a importância em 
pontuarmos também as diferentes existências e ações do que 
se chama Apoio. Mergulhados nas palavras sinergia e potên-
cia, refletimos essa forma de acontecer do Apoio COSEMS e do 
Apoio Institucional do Ministério da Saúde nas Regiões de Saúde 
e no território como um todo, por meio da elucidação das interfa-
ces e inúmeras possibilidades de atuação colaborativa. 



8

O conteúdo deste Guia envolve também um capítulo dedicado 
ao perfil do representante do Apoio, suas funções e atuações em 
cada realidade tão diversa de nosso país, não deixando de falar da 
importância da Coordenação do Apoio nessa jornada, seu olhar 
estratégico, a liderança e a articulação necessária nessa história. 
Esses perfis e atuações não seriam completos se não estivessem 
baseados no grande propósito de fazer saúde com Educação Per-
manente, que provoca a reflexão sobre a prática, as interações, os 
grupos e especialmente sobre o próprio fazer Apoio. 

Para trazer cada vez mais a realidade para perto de quem aqui 
chegou e quer saber mais sobre como se enveredar neste uni-
verso da Estratégia Apoio, não poderiam faltar o próprio fazer, as 
experiências representativas e exitosas dos(as) apoiadores(as) e 
dos(as) coordenadores(as) do Apoio nestes anos. Então, sintetiza-
mos em um capítulo o que foi construído em 2018, 2019 e 2020. 

Esse Guia e suas reflexões foram conquistas possíveis gra-
ças à parceria entre o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), o 
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONA-
SEMS) e o Ministério da Saúde, no âmbito do Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 
(PROADI-SUS), que há anos se estrutura para o fortalecimento e 
à qualificação do SUS.

Desejamos que os resultados dessa construção tragam refle-
xão sobre cada parte nela envolvida. Chegamos até aqui, mas 
com muito ainda por fazer, com e por todos e todas que, em cada 
território, vêm aprimorando e fortalecendo uma saúde cada vez 
melhor, com mais qualidade e universal. 

Uma boa leitura!

Grupo Executivo do projeto Rede Colaborativa
HAOC
CONASEMS
Ministério da Saúde



1 
A ESTRATÉGIA 
APOIO COSEMS
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CAPÍTULO 1

1.1 APOIO: UM ENTRE LUGAR PARA 
FAZER COM E NÃO FAZER POR

O Apoio é um arranjo de gestão e de cuidado em saúde cons-
truído e trabalhado de diferentes modos, tanto no campo da for-
mulação como nas experimentações desenvolvidas em diferen-
tes espaços do SUS. Portanto, não há um modelo certo e outro 
errado, mas modos de organizá-lo que de certa forma possa 
apoiar o trabalho da equipe de gestão e/ou de saúde de uma 
determinada organização.

A produção dos coletivos em ação configura-se com maior 
potência quando há brechas para o debate intenso e cotidiano 
do que fazer, como fazer e por que fazer. O que atravessa essa 
produção é a caixa de ferramentas do(a) apoiador(a) para ope-
rar o Apoio às equipes de saúde. Caixa de ferramentas que fun-
cione com potência de bússola para o pensar num terreno de 
tensionamentos e desafios, deslocamentos, desconfortos e 
oferta para uma possível reterritorialização. A caixa de ferramen-
tas, funcionando como conceito-força que compõe o plano de 
consistência para as análises micropolíticas, deve conter desde 
os protocolos de cuidado, estratégias de encontro e afetações, 
até um conjunto de ideias e modos de intervenção e invenções 
que favoreçam a constituição de arranjos para produzir cuidado.

Então, para iniciar esta conversa, recorremos ao dicionário 
Aurélio, onde apoio significa:

APOIO
Dar apoio a, aprovar, sustentar, 
amparar, defender, favorecer, 
firmar, encostar, fundar, 
fundamentar, arriscar-se,  
prestar auxílio mútuo. 

Sabemos que o Apoio pode acontecer em várias áreas como 
a logística, administrativa, operacional, cultural, pedagógica, cul-
tural, educacional, institucional, emocional, psicológica, social, 
gerencial, política, etc. Enfim, a utilização deste conceito pode 
ocorrer em diversos contextos.

Mas aqui vamos falar sobre este movimento de apoiar as 
equipes de saúde, entendendo Apoio como um arranjo para orga-
nização das práticas de saúde e de gestão em saúde.

Vamos começar com algumas perguntas problematizadoras: 

Quais as aprendizagens sobre 
Apoio? Quem são os(as) 
apoiadores(as)? Como operam? 
Quais são suas caixas de 
ferramentas? 

Problematizamos aqui a partir dos planos de análise do Apoio.
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CAPÍTULO 1

1.1.1 O DEVIR-APOIADOR

Um primeiro plano para analisar as várias modalidades/possibilida-
des de Apoio é aquele mobilizado pelo conceito de devir, no nosso 
caso o devir-apoiador. Deleuze e Parnet (1998) colocam que devir é 
jamais imitar, nem fazer como, nem se ajustar a um modelo. Os devi-
res não são fenômenos de imitação e nem de assimilação. Então,  
o devir-apoiador se produziria na tentativa de aprender a ultrapassar 
uma subjetividade fundamentada no eu, de compreender e aceitar 
que somos muitos em um, que às vezes somos A, às vezes somos 
B, às vezes D (...) e às vezes Z, sendo que essa multiplicidade é pro-
duzida no encontro, a partir dos agenciamentos mútuos. É neces-
sário reconhecer que não se pode aprender sem começar a se des-
prender. A se desprender, antes de tudo e sempre, de si.

1.1.2 INTERCESSÕES

Um segundo plano é o das intercessões. Merhy (1997, 2002) 
designa espaço intercessor como aquele em que cada uma das 
partes, neste caso apoiador(a) e trabalhador(a), se colocam com 
toda sua inteireza - necessidades, projetos, ansiedades, dores, 
medos, desejos, sonhos e potencialidades - em um dado con-
texto, e aí que está a potência do trabalho vivo em ato. Traba-
lho vivo é aquele que está em ação, que vai se dando, que vai se 
fazendo no próprio ato, por cada trabalhador(a).

No trabalho em saúde, que se produz no encontro entre traba-
lhador(a) e usuário(a), a centralidade do trabalho vivo é muito sig-
nificativa, tendo ele (o trabalhador) uma certa autonomia em rela-
ção à sua ação, ao seu poder de decidir coisas em seu microes-
paço, segundo um certo recorte interessado. Merhy (1997) deno-
mina esta autonomia como autogoverno.

Então, em todo lugar em que ocorre um encontro entre tra-
balhadores(as) de saúde, trabalhador(a) de saúde e usuário(a), 
operam-se processos tecnológicos (trabalho vivo em ato) que 
visam à produção de relações de escutas, vínculo, implicação e 
responsabilizações, as quais se articulam com a constituição de 
produção de invenção e criação (ou de captura e de repetição, 
dependendo de como se processa o encontro e dos agencia-
mentos que produz).

Deste ponto de vista, o trabalho do(a) apoiador(a) não se con-
figuraria como uma prática puramente técnica, mas como uma 
prática relacional, reproduzindo-se a si num dado contexto o 
tempo todo e acionando tecnologias em vários campos, inclusive 
o das tecnologias leve/duras e duras.
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CAPÍTULO 1

Conforme Merhy (1997), as tecnologias leves são as das relações; as leve/duras são as dos sabe-
res estruturados, tais como as teorias, e as duras são as dos recursos materiais. Neste sentido,  
os processos intercessores no trabalho de Apoio às equipes de saúde apontam para um reconheci-
mento de ser essa uma produção intensamente micropolítica. Olhando este processo de produção, 
o Apoio às equipes de saúde/gestão funcionaria como um dispositivo que provoca estranhamentos, 
ruídos, tensões, conflitos, criação, invenção e potência no enfrentamento de problemas cotidianos.

Os encontros e desencontros nestas relações são matéria-prima para instituir novos jeitos 
de relacionar apoiador(a) e equipes de gestão e revelar uma dinâmica instituidora que se abre 
a novas linhas de possibilidades no desenho de como organizar a gestão do cuidado em saúde, 
permitindo a introdução de modificações no cotidiano da gestão em saúde em torno do processo 
de trabalho de cada equipe.

Por outro lado, esse espaço que se configura no momento dos encontros define um espaço 
de autogoverno, em que se expressam desejos, projetos e tecnologias disponíveis por parte de 
cada gestor(a), num exercício permanente de “negociação” com os projetos políticos da gestão 
e do SUS. É esse espaço exatamente em sua micropolítica, que permanentemente traz à cena as  
tensões autonomia versus controle, num território de disputa e produção incessante.

1.1.3 ARRANJOS INSTITUCIONAIS

Um terceiro plano de constituição/análise diz respeito a como se produzem as relações nas institui-
ções, nos organogramas, de modo arborescente ou rizomático, pois as mesmas se dão em disputa. 
A produção de coletivos, ou melhor, os coletivos em ação configuram-se com maior potência quando 
há brechas para o debate intenso e cotidiano do que fazer, como fazer e porque fazer a gestão.

Neste sentido, o arranjo matricial pode ser a expressão de um organograma rizomático, enten-
dendo que o rizoma é composto de linhas e pontos, sendo que todas as linhas e pontos se conectam 
ou podem se conectar sem obedecer a relações de hierarquia ou subordinação. Para todos os lados 
e todas as direções. O rizoma tem como princípio a conexão e caracteriza-se por ser um campo cole-
tivo de forças dispersas, múltiplas e heterogêneas. O matriciamento propõe desproduzir esse lugar 
de comando, a partir do autogoverno de cada um e dos “entres” fabricados por meio dos coletivos.

O poder deve ser compreendido como uma relação difusa e capilarizada pela sociedade  
(FOUCAULT, 2004). Quando diz poder, não se refere a uma instância que estenda a sua rede de 
maneira fatal, uma rede cerrada sobre os indivíduos. O poder é uma relação. Além disso, toda prá-
tica da liberdade está estritamente relacionada a uma dimensão ética existente nos jogos políti-
cos. E toda prática da liberdade necessariamente implica na presença ativa de relações de poder, 
enquanto relações de forças que interagem em um determinado espaço-tempo. A presença das 
relações de poder atesta as possibilidades de ação que, em maior ou menor grau, comparecem 
sempre produzindo interferências.
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Nas relações produzidas a partir do matriciamento, quaisquer que sejam elas, em suas várias 
direções e sentidos, o poder está sempre presente e se manifesta na disputa, ou seja, na relação 
que cada um procura dirigir ao outro. São relações sob diferentes formas e que são móveis, ou seja, 
podem se modificar, não são dadas a priori e nem de uma vez por todas. Então, onde há relações de 
poder, há possibilidades de resistência, há liberdade, no modo de pensar, de agir, de falar etc.

O matriciamento é produzido em planos nos quais qualquer ponto pode conectar com outro, 
configurando uma rede sem um ponto fixo, sem ordem determinada, sem unidade fixa. Espaços 
constituídos por um princípio de multiplicidade que não busca unidade nem no sujeito nem no 
objeto, mas nos movimentos dos fluxos das redes que se configuram pelos agenciamentos entre 
sujeitos/objetos/lugares. O matriciamento deve ser compreendido, então, como espaços constru-
ções desmontáveis e conectáveis que se abrem para o ilimitado.

Se pensarmos o matriciamento como um conceito-ferra-
menta para provocar conexões entre áreas/projetos e entre 
campos de conhecimento, ou melhor, provocar o desmanche de 
hierarquias na configuração organizacional e do conhecimento, 
podemos desconstruir a ideia da força matriz como decal-
que ou como base ou como modelo e tomá-la como lugar em 
que se geram e se criam coisas. O matriciamento como uma 
alternativa ao vertical. Para produzir relações horizontais entre 
profissionais de distintas áreas/projetos e campos de conheci-
mento, o matriciamento pode ser entendido como a construção 
de momentos relacionais em que acontece a troca de saberes/
afetos entre os profissionais de diferentes áreas ou setores, 
com o objetivo de aumentar a chance de as equipes estabele-
cerem relações de cooperação e responsabilizarem-se pelas 
ações desencadeadas num processo de produção da integrali-
dade da atenção em todo o sistema de saúde.

Reconhece-se que cada trabalhador(a) de saúde e cada usuário 
opera com uma concepção de saúde e de cuidado; que no espaço 
do encontro com o usuário é que se concretiza o momento de 
autonomia do(a) trabalhador(a) para expressar e operar suas con-
cepções; que há múltiplos projetos de saúde (ocultos) operando 
em disputa, tentando prevalecer sobre os demais.

Assim, o(a) apoiador(a) mergulha nesse espaço de disputa 
procurando criar espaços de encontro que favoreçam o diálogo 
e a pactuação entre gestão e trabalhadores(as), entre os(as) tra-
balhadores(as) e entre trabalhadores(as) e usuários(as) – tanto 
incidindo sobre a organização dos processos de trabalho, como 
sobre a produção do cuidado em si. No âmbito da produção do 
cuidado pode possibilitar agregação e combinação de diferentes 
saberes e tecnologias para enfrentar a complexidade e desestru-
turação dos problemas de saúde, favorecendo a construção de 
redes de conversação.
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Podemos, então, pensar no conceito-ferramenta do motricia-
mento, pois motriz quer dizer força que dá movimento, aquela 
que faz mover, que imprime movimento motor. De fato, existem 
algumas forças que produzem e/ou dificultam o movimento 
nos processos de produção da gestão e do cuidado em saúde.  
Entretanto, a potência das forças motrizes depende do contexto, 
da configuração das equipes de saúde, dos(as) apoiadores(as), 
etc., existindo assim uma ou mais forças motrizes durante os 
acontecimentos na produção do Apoio, configurando situações 
de cooperação ou comunicação motriz e em situações de oposi-
ção ou contra-comunicação motriz.

1.1.4 CAIXA DE FERRAMENTAS

O quarto e último plano que atravessa essa produção é a caixa de 
ferramentas do(a) apoiador(a) para operar o Apoio às equipes de 
gestão. Como diz Merhy (2002), caixa de ferramentas que funcione 
com potência de bússola para o pensar num terreno de tensiona-
mentos e desafios, em meio aos quais o “agir em saúde” se afirma 
como uma experiência radical de (re)invenção da saúde como bem 
público e potência de luta “a serviço da vida individual e coletiva”. 
Então, a “caixa de ferramentas” é conceito-força que compõe o 
plano de consistência para as análises micropolíticas, que funciona 
indagando “o que se passa entre”, nos caminhos que se criam por 
entre impossibilidades no cotidiano das práticas de saúde.

Neste sentido, há que se pensar na necessidade de “fabricar” 
uma caixa de ferramentas que amplie a potência do encontro 
entre trabalhadores(as) e apoiadores(as) para a produção de 
invenção e inovação para o enfrentamento criativo do cotidiano 
das unidades de saúde.

Merhy (2005) problematiza esse tema, interrogando se seria 
possível pensar um modelo anti-hegemônico que torne a dinâ-
mica microdecisória mais pública, possibilitando que ela seja 
capturada pelo mundo das necessidades dos usuários, ao invés 
de ser capturada pela lógica da produção de procedimentos ou 
dos interesses de cada trabalhador(a). E apresenta dispositivos 
que comporiam uma caixa de ferramentas com poder de fogo 
suficiente para enfrentar tal dilema.

Nessa caixa de ferramentas entram desde os protocolos de 
cuidado, estratégias de encontro e afetações, até um conjunto de 
ideias e modos de intervenção buscados no campo das técnicas 
de Governo, de modo a compor núcleos de tecnologias leves e 
leve/duras (MERHY, 1997) que favoreçam a instituição de novos 
arranjos no modo de fabricar saúde.
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A única indicação segura para atravessar o pesado campo dos 
instituídos, para enfrentar o fogo cerrado dos interesses em jogo e 
dos embates cotidianos que se realizam nas organizações, rumo 
a “outras cartografias além do instituído, seria a possibilidade de 
permeabilizar os espaços institucionais no interior dos serviços 
de saúde para que neles atue a força instituinte do usuário”.

Para facilitar a compreensão dos Planos de Análise de Apoio 
e suas dinâmicas, assista o vídeo a seguir. Clique no QR Code ao 
lado ou faça a leitura do código com a câmera do seu celular. 

Então, como favorecer novos 
agenciamentos capazes  
de estabelecer diferentes 
conexões simultâneas? 
Como se estabelecem os afetos, 
já que é impossível separar o 
conhecimento da subjetividade 
por ele produzida? 

Uma questão fundamental é pensar o mundo a partir dos sen-
tidos, dos efeitos de sentido, de traçar rotas de deslocamento, de 
fugir das linhas duras, molares; de tensionar essas linhas, cons-
truindo linhas moleculares, criando movimento, gerando incer-
tezas, possibilitando viver o cotidiano de outras formas, valori-
zando mais as multiplicidades do que as diversidades e produ-
zindo desterritorializações/reterritorializações.

Vale ressaltar que a intensidade das relações produzidas no 
trabalho depende da interação entre as pessoas e, neste caso,  
da interação entre o(a) apoiador(a) e os(as) trabalhadores(as) 
das unidades de saúde. Se essa interação for pautada pelo 
desenvolvimento de interações que ampliem a capacidade de 
agir, serão produzidos movimentos instituintes para interinventar,  
em parcerias, linhas de fuga do instituído. Numa situação diame-
tralmente oposta, quando sofrem uma diminuição da intensidade 
na interação com os(as) trabalhadores(as) de saúde, enfraquecem  
a capacidade de agir.

A ênfase está na experimentação e o Apoio é uma aposta 
colocada como um dispositivo. O dispositivo é tomado como 
disparo, marcado pela transitoriedade, o que exige do(a) apoia-
dor(a) uma permanente linha de fuga de si mesmo, recusa de 
capturas que podem instalá-lo no lugar de porta-voz do outro, 
munido de um saber que supervisiona, decide e governa pelo 
outro. Por isso, o(a) apoiador(a) precisa também se colocar em 
análise, pois também é afetado e corre o risco de captura.

No trabalho do Apoio, é necessário produzir os próprios inter-
cessores, para o qual quaisquer encontros fazem com que o 
pensamento saia de sua imobilidade natural. É preciso produzir 
interferência. Neste sentido, o trabalho do(a) apoiador(a) não se 
configura como uma prática puramente técnica e nem depen-
dente exclusivamente do núcleo profissional, mas sim como prá-
tica relacional, acionando tecnologias relacionais, em uma pro-
dução intensamente micropolítica.

https://youtube.com/playlist?list=PLWqVgNLsqpODDrifkAnp7Y-ZITmr0vweX
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O Apoio como dispositivo pode colocar discursos e práticas 
em análise, provocar estranhamento e desnaturalização das lógi-
cas e dos processos de trabalho cotidianos. Protocolos, portarias 
e programas que muitas vezes engessam as práticas de saúde e 
estimulam encontros padronizados que podem ser interrogados, 
repensados, reinventados, transformados, em ato.

1.2 COMO NASCEU A ESTRATÉGIA  
DE APOIO JUNTO À REDE  
CONASEMS-COSEMS?
A diretoria do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS), empossada em 2016, trouxe como parte de 
sua proposta de trabalho responder a uma necessidade antiga 
dos Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS): 
fortalecer a ação desses colegiados nos seus respectivos esta-
dos, contando com o Apoio do CONASEMS para isso.

Chamada de “Fortalecimento dos COSEMS”, a proposta previa 
algumas ações estratégicas, como: Apoio ao acolhimento aos 
novos gestores e gestoras; elaboração, em conjunto com alguns 
COSEMS, de uma publicação destinada aos novos gestores e 
gestoras; e a implementação da Estratégia de Apoio à gestão 
descentralizada nos moldes dos COSEMS de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Amazonas, onde os resultados 
partilhados mostravam sucesso.

Embora implantada nesses estados já há alguns anos, ainda 
era um grande desafio manter, de forma ininterrupta, o aporte 
de recursos suficientes para assegurar a atuação desses pro-
fissionais. Sendo assim, todos os 26 COSEMS recorreram ao 
CONASEMS em busca de soluções para a efetivação da estraté-
gia de forma contínua.

Ainda em 2016, o CONASEMS vislumbra um caminho possível 
para essa efetivação, a partir da parceria com o Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do PROADI-SUS (Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS).

A construção e aprovação da proposta para a apresentação 
ao HAOC contou com a avaliação dos membros do Conselho 
Nacional de Representantes Estaduais (CONARES), de onde par-
tiu o desenho inicial do Projeto sob gestão do HAOC. 
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Implantado no último ano do triênio 2015-2017, a partir de maio 
de 2017 todos os COSEMS passaram a ter apoiadores(as), um total 
de 158 atuando nas regiões de saúde, e 26 coordenadores(as) do 
Apoio nos COSEMS. Contratados como bolsistas, esses(as) apoia-
dores(as) e coordenadores(as) apresentavam como produto um 
relatório crítico-reflexivo de sua principal demanda: apoiar gesto-
res(as) na construção e qualificação dos instrumentos de gestão 
do SUS, com destaque aos Planos Municipais de Saúde. 

Neste período, os produtos previstos foram: 

Experiências da Rede Colaborativa Conasems-Cosems 2018: 
Apoiando a gestão municipal do SUS. Publicação das experiên-
cias de Apoio que guiam a construção da Rede Colaborativa, rela-
tando as dificuldades e conquistas durante sua consolidação em 
diferentes realidades locais.

Documentários com a experiência da implementação da Rede 
Colaborativa narrando a ação do Apoio nos estados de Alagoas, 
Rio Grande do Sul, Acre, Mato Grosso e Espírito Santo. 

Mesmo com apenas oito meses de funcionamento, o Projeto 
demonstrou resultados positivos, conforme avaliação promovida 
durante reunião do Conselho Nacional de Representantes Esta-
duais (CONARES), e teve sua prorrogação garantida por mais três 
anos (2018-2020). Seu o objetivo geral foi revisado e aprovado 
como “Consolidar a Rede Colaborativa por meio da Estratégia 
Apoiador COSEMS, foi implantada nas 26 unidades federativas 
em 2017”. O Extrato de Projeto de Apoio da “Formação Rede 
Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS”,  
foi publicado no Diário Oficial da União em 27 de março de 2018.

1.3 INOVAÇÕES DO PROJETO
As diversas lições aprendidas em 2017 geraram muitas das 
inovações introduzidas no projeto neste triênio, algumas des-
tacadas a seguir. 

1.3.1 ASSESSOR DO PROJETO

A necessidade de um responsável pelo acompanhamento do 
projeto, com dedicação exclusiva e presente no CONASEMS, 
foi apontada em reunião do CONARES. Sua principal atribuição 
seria promover a integração da Estratégia Apoiador com diferen-
tes pontos e atores, tais como técnicos do Ministério da Saúde,  

https://bit.ly/experienciasredecolaborativa
https://bit.ly/documentariosredecolaborativa
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-projeto-de-apoio-8068778
https://bit.ly/experienciasredecolaborativa
https://bit.ly/documentariosredecolaborativa
https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-projeto-de-apoio-8068778
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do CONASEMS, dos COSEMS, bem como com a rotina de pactua-
ção das principais políticas do SUS. Esta função hoje é atribuída 
ao assessor do projeto, contratado pelo HAOC e lotado no CONA-
SEMS. Este assessor também conta com o apoio da entidade 
para o desempenho de suas funções.

1.3.2 VISITAS DE ACOMPANHAMENTO

Outra inovação que merece destaque é a proposta de visitas 
anuais para acompanhar o desenvolvimento da Estratégia Apoia-
dor in loco, nos COSEMS. Pensada principalmente como forma de 
aproximação do Grupo Executivo com a realidade de trabalho do 
Apoio e da coordenação, as visitas tinham os seguintes objetivos:

• Conhecer realidade local. 
• Aproximar com presidente/diretoria do COSEMS.
• Promover escuta qualificada para acolher  

sugestões/impressões.
• Conhecer a avaliação do curso e sua  

aplicabilidade no cotidiano.
• Incentivar o planejamento.
• Trabalhar formas de relacionamentos interpessoais.
• Ofertar apoio técnico em temas conforme demanda.
• Ajudar a problematizar sugerindo propostas  

de intervenção.
• Identificar parcerias e experiências positivas  

para compartilhamento na Rede.

1.3.3 OFICINA DE SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE

A realização de eventos voltados a fortalecer o elo entre as ins-
tituições que recebem a Rede Colaborativa (os COSEMS) e as 
que a conduzem (CONASEMS, HAOC e Ministério da Saúde), 
foi outra inovação do triênio. As Oficinas de Sustentabilidade e 
Continuidade reuniram representantes dos 26 COSEMS partici-
pantes do projeto e os 26 coordenadores(as) do Apoio, com a 
proposta de discutir e aprovar propostas para a manutenção da 
Estratégia Apoiador. 

Elas foram realizadas em duas edições. A primeira, de forma 
presencial, aconteceu entre os dias 20 e 22 de novembro de 
2019, em São Paulo (SP). Essa edição resultou em um processo 
de reflexão a respeito das atividades de coordenação do Apoio 
para fortalecer a ação dos integrantes da Rede Colaborativa no 
apoio à gestão municipal, na implementação do novo modelo de 
financiamento e custeio da atenção primária à saúde.
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A segunda edição foi realizada de forma remota, em duas par-
tes: a primeira no dia 24 de novembro de 2020 a partir de uma ati-
vidade prévia sugerida aos presidentes de COSEMS; e a segunda 
no dia 09 de dezembro de 2020. A seguir, a sistematização grá-
fica da discussão realizada na segunda Oficina sobre a impor-
tância do Apoio institucional para o SUS, para a região e para o 
município; os desafios para um Apoio ainda maior; e as falas ins-
titucionais com a perspectiva da Estratégia Apoio COSEMS.

Pensar a sustentabilidade da estratégia Apoio foi fundamen-
tal, dado que, no triênio 2018-2020 o projeto contou com a subs-
tancial ampliação no número de apoiadores(as). Somados aos 
26 coordenadores de Apoio, houve um aumento de 158 para 174 
apoiadores bolsistas Para que mais regiões de saúde tivessem 
as mesmas condições de informações e interações nos terri-
tórios, outros 50 apoiadores(as) foram contratados e mantidos 
com recursos próprios dos COSEMS, mas plenamente integra-
dos à Rede Colaborativa. Estes(as) apoiadores(as) participaram 
do mesmo processo de formação semipresencial que os demais, 
conforme apresentado a seguir.

Fonte: Elaborado por Pastorino (2020).  
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1.3.4 CURSO DE APRIMORAMENTO EM PRÁTICAS DE APOIO PARA  
O FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

Com a finalidade de proporcionar o aprimoramento e organização do trabalho de coordenado-
res(as) e apoiadores(as) no âmbito regional e no enfrentamento de questões do cotidiano de uma 
Secretaria Municipal de Saúde, foram realizados dois cursos de Aprimoramento. 

O Curso I de Aprimoramento em práticas de Apoio para o fortalecimento da gestão municipal do 
SUS (2018-2019) tratou de temas subsidiando as atividades práticas atribuídas aos(às) apoiado-
res(as) e coordenadores(as) do Apoio dos COSEMS, tendo em vista o fortalecimento da Gestão 
Municipal do SUS. A Abordagem do Curso teve o objetivo de promover a análise crítico-reflexiva de 
assuntos relevantes para a rotina de trabalho destes profissionais. Este primeiro Curso foi estrutu-
rado em uma modelagem híbrida (presencial e on-line), composta por 32 horas presenciais, elabo-
ração de Projeto Final de Curso e carga horária total de 180 horas. O Curso gerou a certificação de 
201 integrantes da Rede Colaborativa.

TEMAS ABORDADOS NO CURSO I

Módulo 1 Necessidades em Saúde e Educação Permanente em Saúde

Módulo 2 Cuidado em Saúde

Módulo 3 Modelos de Atenção

Módulo 4 Planejamento na Perspectiva das Necessidades do Apoio COSEMS

Projeto Final Planejamento Estratégico Situacional

O Curso II de Aprimoramento em práticas de Apoio para o fortalecimento da gestão municipal do 
SUS (2019-2020) apresentou como tema central o aprimoramento do Apoio COSEMS para qualifi-
cação da gestão municipal no SUS, visando o desenvolvimento da política de Atenção Básica e da 
Rede de Atenção à Saúde. O Curso teve como proposta a continuidade e permanência das ações 
do Apoio promovidas pelo Projeto Rede Colaborativa, sendo estruturado numa modelagem híbrida 
(presencial e on-line), distribuídas em dois encontros presenciais, quatro módulos com 30 aulas 
on-line, elaboração de Projeto Final de Curso e carga horária total de 180 horas. O Curso gerou  
a certificação de 221 de integrantes da Rede Colaborativa.
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TEMAS ABORDADOS NO CURSO II

Módulo 1 O papel estratégico do apoiador e as características de sua atuação

Módulo 2
O apoio à gestão para organização da Rede de Atenção à Saúde com  
Atenção Básica qualificada

Módulo 3 O Apoio na qualificação da gestão para o enfrentamento do novo Coronavírus

Módulo 4 Reorganizando as ações de saúde no território

Projeto Final Percurso do Apoio

1.3.5 RECEPÇÃO DA ESTRATÉGIA APOIO

A avaliação da recepção do projeto pelos gestores, na esteira 
do processo de avaliação, foi outra inovação proposta e que adi-
cionou um desafio-extra ao projeto no próximo ano: manter o 
mesmo grau de aproximação e satisfação dos gestores(as) com 
o trabalho do Apoio. 

Conforme a Fase 2 da pesquisa de avaliação do projeto, con-
duzida pelo CONASEMS, que abordou mais de 3.824 municípios 
(aproximadamente 68,5% do total de municípios brasileiros), 
98,6% disseram conhecer a pessoa responsável pelo Apoio na 
Região de Saúde em que estava inserido, 86% disseram se comu-
nicar ao menos uma vez por mês com essa pessoa (sendo 44% 
diariamente, 35% semanalmente e 7% mensalmente) e 98% apro-
varam o trabalho do Apoio COSEMS, avaliando a função como 
excelente ou bom em termos de disponibilidade e competência 
técnica dos(as) apoiadores(as). 
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AVALIE O TRABALHO DO(A) APOIADOR(A) DO COSEMS EM SUA  
REGIÃO DE SAÚDE NUMA ESCALA DE 1 A 5 

 
 

(1 - Péssimo; 2 - Fraco; 3 - Regular; 4 - Bom; 5 - Excelente)
(N = 3.824)

Fonte: Pesquisa de Avaliação do Projeto Rede Colaborativa pelos(as) gestores(as) municipais – HAOC/CONASEMS – 2020.

Importante destacar que parte da iniciativa do CONASEMS 
no desenvolvimento desta pesquisa foi voltada aos presidentes 
e diretores dos COSEMS, buscando conhecer a avaliação destes 
sobre o trabalho da Coordenação do Apoio. Os resultados alcan-
çaram os mesmos valores de aprovação, o que demonstra o 
sucesso da Rede Colaborativa como um todo.

Este Guia sintetiza o processo que teve início nas Oficinas 
de Sustentabilidade, com o objetivo de construir as bases para 
a longevidade e autonomia da função de Apoio à gestão muni-
cipal do SUS. 

1,8%
REGULAR
FRACO
PÉSSIMO

21,8%
BOM

76,4%
EXCELENTE

98,2%
DE APROVAÇÃO
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O Apoio como dispositivo pode colocar discursos 

e práticas em análise, provocar estranhamento 

e desnaturalização das lógicas e dos processos 

de trabalho cotidianos. Protocolos, portarias e 

programas que muitas vezes engessam as práticas 

de saúde e estimulam encontros padronizados 

podem ser interrogados, repensados, reinventados  

e transformados em ato.
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Neste capítulo descreveremos conduções do Grupo Executivo do projeto Rede Colaborativa que 
podem contribuir para a reflexão e apoio aos(às) gestores(as) municipais, que são representados 
pelo CONASEMS e pelos COSEMS, bem como aos(às) gestores(as) federais, parceiros importantes 
nas orientações deste projeto. 

Neste sentido, apontamos a seguir três áreas muito significativas no desenvolvimento da Estra-
tégia Apoio e que são componentes estruturantes para iniciativas similares no SUS.

O primeiro é o COMPONENTE EDUCACIONAL. Nele se inclui a concepção educacional adotada 
e a estratégia de construção do processo de aprimoramento com as tecnologias de ensino para 
os(as) apoiadores(as) e coordenadores(as), a proposta de abordagem do Apoio junto aos(às) ges-
tores(as); e as ferramentas de comunicação e aprendizagem adotadas.

A segunda área importante foi a FORMAÇÃO POLÍTICO-PEDAGÓGICA, seus alicerces iniciais e 
o pareamento temático com as demandas da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). O curso teve 
um processo bem diverso de avaliações, por módulos, sempre no sentido de garantir a qualidade 
do trabalho do(a) apoiador(a) e do(a) coordenador(a) em campo. 

A terceira área foi a da GESTÃO DO PROJETO. Realizada administrativamente pelo Hospital  
Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) em um ambiente de governança colaborativa. 

A seguir, abordaremos cada uma destas áreas.

2.1 COMPONENTE EDUCACIONAL
Conforme projeto pedagógico do curso (HAOC, 2020), a concep-
ção educacional adotada teve como foco cumprir os objetivos de: 

• Atualizar os conhecimentos relacionados à saúde. 
• Incorporar a experiência do profissional ao processo  

de ensino e aprendizagem. 
• Promover o aprimoramento do indivíduo na sua 

integralidade, considerando sua singularidade. 

Tendo como ponto de partida o referencial teórico constru-
tivista, foi proposta ênfase na participação ativa do estudante, 
que é  instigado a experimentar e (re)construir o conhecimento 
enquanto sujeito ativo com o objeto de aprendizagem, mediada 
pelo meio cultural e social (LEFRANÇOIS, 2008).

A ação educacional aqui proposta vê a educação como uma 
forma de intervenção no mundo, pautada nos ideais filosóficos, 
no acesso democrático à informação e na inclusão social. Os 
conhecimentos são tratados como instrumentos para mudança 
da realidade, orientados para a aplicação prática, no aprimora-
mento do indivíduo, no incremento social e cultivo do desenvol-
vimento sustentável, onde o processo de ensino e aprendizagem 

CAPÍTULO 2
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considera o desenvolvimento científico e tecnológico em um 
mundo em constante transformação. Por fim, busca romper com 
a visão reducionista de teoria, estabelecendo o diálogo entre 
as fronteiras de cada disciplina e propiciando as inter-relações,  
as trocas e a complementaridade a partir da análise complexa da 
realidade (LEFRANÇOIS, 2008).

Considerando esta abordagem, a formação semipresencial 
foi a maneira encontrada de viabilizar um processo de aprimo-
ramento dirigido aos(às) apoiadores(as) e coordenadores(as) do 
Apoio COSEMS, ofertada por meio de dois componentes: 

• Plataforma multimídia e interativa, multilateral,  
de Educação a Distância (EaD). 

• Encontros de toda a Rede Colaborativa, com estímulo  
à interação síncrona entre todos os integrantes do projeto, 
na modalidade presencial (de três dias contínuos)  
e remota (ao longo de 20 dias, de forma fracionada).

Vale destacar, por fim, que foi a ambição de oferecer uma for-
mação político-pedagógica com vistas à transformação da reali-
dade local e ao fortalecimento da gestão municipal do SUS, que 
gerou o componente educacional, o qual é apresentado a seguir. 

2.2 FORMAÇÃO POLÍTICO-
PEDAGÓGICA
O projeto assumiu a responsabilidade de formar os(as) apoia-
dores(as) e coordenadores(as) do Apoio dos COSEMS, durante 
o exercício de suas atividades profissionais. Este Apoio tem 
a finalidade de aprimorar a atuação do(a) gestor(a) municipal 
de saúde nos foros de governança do SUS, em especial nas 
regiões de saúde.

Esta formação ocorre utilizando-se da Educação à Distân-
cia como ferramenta de ensino, com momentos presenciais de 
vivência e imersão temática complementares. 

Este aprendizado também é estendido ao CONASEMS, e aos 
COSEMS, que têm delineado uma estrutura para institucionalizar 
o Apoio como componente de uma escola de gestão municipal 
de saúde, de escuta qualificada da realidade municipal na saúde, 
com o objetivo de fazer cumprir os termos da Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, em seus artigos 14-A e 14-B.

CAPÍTULO 2

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm


27

O projeto facilitou espaços de articulação dos(as) gesto-
res(as) para a compreensão e operação do apoio, desde visitas 
aos COSEMS, reuniões nacionais temáticas do Conselho Nacio-
nal de Representantes Estaduais (CONARES), espaço de articu-
lação política e integração dos(as) gestores(as) representantes 
dos COSEMS, das secretarias municipais de saúde de cada capi-
tal, dos demais municípios de cada estado, e do CONASEMS.

Portanto, as dimensões de aprendizado oferecidas pela Rede 
Colaborativa envolviam desde o(a) gestor(a) em seu município, 
até aos foros nacionais de gestão política do CONASEMS. Estes 
movimentos foram realizados em sintonia com o Ministério da 
Saúde, que participa de todos os momentos deste projeto.

A realização do curso exigiu a construção de um conteúdo 
temático que dialogasse com o trabalho realizado pelos(as) 
apoiadores(as) e com a tradução deste conteúdo na linguagem 
da Educação Permanente em Saúde. Tanto no aprendizado do 
apoio como na forma de trabalho deste(a) apoiador(a) junto aos 
gestores e gestoras. 

O trabalho realizado pelos(as) apoiadores(as) junto aos ges-
tores e gestoras foi diferenciado do trabalho de consultores(as) 
ou assessores(as) técnicos, assumindo sempre o “fazer com”  
e não o “fazer por”, característicos destes profissionais técnicos 
dos conselhos de gestores(as) municipais. Em outros termos,  
a forma escolhida de trabalho do apoio, na maioria das vezes,  
é mais educacional, qualificando e empoderando os sujeitos 
envolvidos, norteados pela Educação Permanente em Saúde.

2.2.1 SOBRE O CURSO

Um dos principais pontos para a organização da gestão da saúde, 
no início do mandato municipal em 2017, foi a preocupação com 
os Planos Municipais de Saúde. Realizou-se então a opção de 
abordagem sobre um planejamento municipal que de fato apon-
tasse para a solução das necessidades de saúde da população. 

Frente à um cenário de Planos Municipais de Saúde absoluta-
mente cartoriais, construídos por consultorias externas em uma 
significativa quantidade de municípios, optou-se por fortalecer, 
no Apoio, um conhecimento técnico sobre o planejamento como 
instrumento de gestão qualificada. 

Inicialmente, optou-se por uma harmonização dos conceitos 
de saúde, necessidades de saúde, modelos de atenção à saúde, 
sob a visão da Educação Permanente em Saúde.

Que necessidades de saúde  
são estas? Como traduzi-las em 
um Plano Municipal de Saúde? 
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O apoio teve a missão de articular e catalisar os Planos Muni-
cipais de Saúdes (PMSs) no início da gestão. Gestores(as) e tra-
balhadores(as) recém-chegados foram orientados à construção 
dos PMSs em cada um dos municípios, onde os(as) gestores(as), 
ao não prescindirem da etapa de planejamento, desenvolveram 
planos que efetivamente serviram como instrumentos de gestão. 

No decorrer deste início de gestão, o ambiente tripartite 
esboça movimentos importantes em direção à regionalização. 
Isto determina um novo conteúdo técnico conceitual, atualizado 
e direcionado às recentes orientações normativas da CIT. 

Frente à ampliação do processo de regionalização para a 
construção de Macrorregiões de Saúde, ampliando a governança 
bipartite da Rede de Atenção à Saúde, o curso discutiu rede de 
atenção, integralidade, governança e planejamento ascendente. 
Foram criadas inicialmente 117 Macrorregiões de Saúde, com 
a intensa colaboração do Apoio, em Rede Colaborativa, criando 
um movimento de simultaneidade. 

Com a mudança do gestor federal, em 2019, a Atenção Básica 
passa a ser foco de importantes discussões e elaborações de 
novas normativas no ambiente tripartite. Foi um período de ampla 
discussão nacional sobre a atenção primária à saúde no Brasil. 

Cria-se, no Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Pri-
mária à Saúde e um novo modelo de financiamento da Atenção 
Básica é instituído. O curso, então, discute as políticas de saúde 
com uma abordagem importante sobre as novas normas que 
regulamentam o financiamento da atenção básica. 

As aulas que compõem estes tópicos estão em várias mídias 
do CONASEMS, inclusive no Canal do YouTube, com mais de 
10.000 visualizações. Estes produtos foram utilizados de forma 
aberta ao público, dada a importância deste conhecimento opor-
tuno para a gestão municipal e para o SUS. 

Por fim, e revestido de um grande impacto, a pandemia de 
COVID-19 mudou o modelo de atenção à saúde, com implica-
ções sérias no formato da gestão bipartite regional. O desafio 
com a mudança do financiamento, a partir da inserção do orça-
mento de guerra, as modificações nos serviços, as instabilidades 
políticas e econômicas, estabeleceram um cenário desafiador. 
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Este cenário é ainda preocupante no pós-pandemia. Em espe-
cial, na perspectiva de uma “terceira onda”, com o recrudesci-
mento das doenças crônicas que tiveram seu acompanhamento 
interrompido, causando agravamento clínico, impactando na 
mortalidade geral, durante e, provavelmente, no pós-pandemia. 

Nesse contexto, o curso foi atualizando em toda a Rede, com 
as normativas e orientações advindas do Centro de Operações 
de Emergências (COE) e do Comitê de Crise tripartite, incorpo-
rando tecnologias de atenção à saúde para adequação às neces-
sidades no enfrentamento da Covid-19. A organização da rede de 
urgência foi a ação regionalizada demandada.

Naquele momento, com a pandemia instalada, havia a neces-
sidade de maior articulação com todos os protagonistas da ges-
tão do SUS. Assim, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 
de Saúde (CONASEMS) propuseram um Guia Orientador para 
enfrentamento da pandemia da Covid-19 na Rede de Atenção à 
Saúde, que abordava a atenção da Covid-19 em rede regionali-
zada, com qualificação e integração entre as ações de atenção 
básica e vigilâncias. O curso produziu aulas sobre o Guia, que 
foram apresentadas nacionalmente. Foi um dos mais importan-
tes trabalhos realizados pelos(as) apoiadores(as) da Rede Cola-
borativa, com os assessores dos COSEMS, apoiadores(as) do 
CONASS e das Secretarias Estaduais de Saúde. 

Em cada um dos módulos do curso houve uma avaliação 
dos(as) apoiadores(as). Em alguns, o relato do trabalho produ-
zido pelos(as) apoiadores(as) tem sido importante na avaliação 
da situação do SUS e subsidiado, de forma significativa, os(as) 
gestores(as) no ambiente tripartite.

Os exemplos apresentados neste tópico reforçam o real pro-
pósito de um curso para a rede de Apoio: trazer a reflexão os 
desafios e construções do SUS, potencializando a estratégia 
frente às necessidades que se apresentam nos diferentes muni-
cípios brasileiros. 

Portanto, ao traduzir as normativas, portarias, leis, informa-
ções, tecnologias de gestão e decisões das instâncias tripartite 
à realidade local, o curso foi fundamental para facilitar a fluên-
cia na interação entre responsável pelo apoio com o(a) gestor(a) 
municipal, de modo a produzir uma gestão mais potente em res-
posta às necessidades do território. 
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2.2.2 SOBRE AS AVALIAÇÕES

O curso possui um formato ímpar de avaliações, de forma a acompanhar o projeto político-pedagó-
gico desenvolvido com estímulo à participação e colaboração. Quatro formas de avaliação foram 
utilizadas e coletadas em diferentes momentos, com recursos e objetivos específicos, classificadas 
como avaliação de aprendizagem, reação, autoavaliação e comportamento (HAOC, 2020).

A avaliação de aprendizagem, cujo resultado está sintetizado no Quadro 1, é o tipo mais clás-
sico, onde o processo de capacitação do estudante está baseado na assimilação do conhecimento, 
na articulação teórica e prática e na produção reflexiva. Como critério de avaliação, os indicadores 
que norteiam o processo avaliativo do estudante se referem à/ao: 

• Execução das atividades instrucionais. 
• Qualidade e assiduidade das postagens nos fóruns temáticos. 
• Qualidade de reflexão das atividades práticas realizadas em grupos. 
• Desenvolvimento de autorreflexão sobre o próprio processo no curso. 
• Atendimento aos prazos apresentados em cada módulo.

QUADRO 1 – SÍNTESE DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO  
DE APRENDIZAGEM DOS CURSOS I E II

Aprovados 
(Nota: >=7 e Freq. >=75%)

Reprovados
(Nota: >7 ou Freq. <75%)

Ativos/Parcial
(Cursou 1 ou mais módulos 
Nota: >=7 e Freq. >=75%)

Aprovados

Reprovados

Ativos/Parcial

14% 9%
8% 5%

78% 86%

Aprovados x Reprovados x Ativo/Parcial Aprovados x Reprovados x Ativo/Parcial
CURSO I CURSO II

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do projeto HAOC (2019 2020).
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A avaliação de reação tem o objetivo de avaliar o grau de satisfação do estudante com relação 
ao curso nos vários aspectos: o conteúdo, as atividades didáticas e as ferramentas tecnológicas. 
Ela é feita ao final do módulo e/ou curso, com questões objetivas, possibilitando extração de dados 
estatísticos. É um importante termômetro para avaliar a pertinência da informação. O Quadro 2, a 
seguir, reflete a síntese do resultado nos dois cursos.

QUADRO 2 - SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DE REAÇÃO  
SOBRE O CONTEÚDO DOS CURSOS I E II

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do projeto - HAOC (2019, 2020).

CURSO I

CURSO II

0,2% 2,2%

35,2%

62,45%

Atendimento aos objetivos propostos
MÉDIA DOS MÓDULOS

Atendimento das expectativas
MÉDIA DOS MÓDULOS

Insatisfatório Parcialmente 
satisfatório

Satisfatório Extremamente 
satisfatório
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29,0%

70,0%

Insatisfatório Parcialmente 
satisfatório

Satisfatório Extremamente 
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A autoavaliação, por sua vez, tem como objetivo levar o estudante a refletir sobre seu processo 
de aprendizagem, tornando-o corresponsável na sua formação e, possibilitando a reorganização do 
tempo e investimento nos estudos e na participação do curso para o alcance das metas estabeleci-
das. O Quadro 3, a seguir, reflete a síntese dessa etapa de avaliação nos dois cursos. 

QUADRO 3 - SÍNTESE DE AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS I E II

CURSO I

O meu desempenho em todas as atividades de aprendizagem
MÉDIA DOS MÓDULOS

CURSO II
O meu desempenho em todas atividades de aprendizagem

MÉDIA DOS MÓDULOS

0,1%

0,7%

4,2%

4,6%

58,3%

56,5%

37,3%

38,2%

Insatisfatório

Insatisfatório

Satisfatório

Satisfatório

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do projeto - HAOC (2019, 2020).
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A avaliação de comportamento, por fim, tem o objetivo de identificar se houve mudança de con-
ceito, comportamento e aplicação nas atividades profissionais. Neste caso, são elaboradas pergun-
tas objetivas e dissertativas, oferecidas ao final do curso – o resultado principal é sintetizado no 
Quadro 4 a seguir, em resposta à pergunta “O seu entendimento sobre a prática do Apoio à gestão 
municipal mudou após o curso?”.

CURSO I

CURSO II

QUADRO 4 - SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DE COMPORTAMENTO DOS CURSOS I E II

0,5%

0,9%

1,0%

3,0%

1,0%

2,1%

76,6%

65,4%

22,0%

30,8%

53,1%

63,2%

45,9%

24,6%

Indiferente

Indiferente

Relembrou

Relembrou

Pouco 
Significativa

Pouco 
Significativa

Muito 
Significativa

Muito 
Significativa

Aprimorou

Aprimorou

Significativa

Significativa

Mudou

Mudou

O seu entendimmento sobre a  prática do apoio  
á gestão municipal mudou após o curso?

O seu entendimento sobre a prática do apoio  
à gestão municipal mudou após o curso?

Se mudou,  assinale o grau  
de mudança

Se mudou, assinale o grau  
da mudança

Fonte: Relatório de Prestação de Contas do projeto - HAOC (2019, 2020).
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2.3 GESTÃO DO PROJETO
O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema 
Único de Saúde (PROADI-SUS) propicia iniciativas de parcerias 
importantes para a evolução institucional do SUS, qualificando ou 
pesquisando aspectos relacionados à gestão e à atenção em saúde. 

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) tem contribuído 
com projetos de qualificação da gestão de maneira significa-
tiva, como no caso do projeto Rede Colaborativa para o fortale-
cimento da gestão municipal do SUS, com a implementação de 
estratégias que se apresentam como uma opção muito impor-
tante na qualificação da gestão descentralizada do Sistema de 
Saúde; e o projeto da Regionalização – fortalecendo os proces-
sos de Governança, Organização e Integração da Rede de Aten-
ção à Saúde com a qualificação da gestão bipartite. 

Assim como demais projetos que se aplicam em direção à 
Atenção Básica e ao planejamento estratégico da gestão esta-
dual, o projeto Rede Colaborativa previu um espaço de gover-
nança com a participação de três instituições na sua condução: 
o Ministério da Saúde, o CONASEMS e o HAOC.

A condução do projeto foi compartilhada em seus aspectos 
de definição de conteúdo, formatos pedagógicos, gestão do 
aprendizado dos(as) apoiadores(as) e coordenadores(as), admi-
nistrativo das bolsas, frequência, iniciativas, conteúdo e formata-
ção dos encontros presenciais e à distância. A única exceção foi 
a gestão orçamentária e contabilística, realizada exclusivamente 
pelo administrativo e jurídico do HAOC.

A aposta na gestão compartilhada trouxe qualidade na execu-
ção das diferentes atividades de um projeto amplo, rico e propo-
sitivo como o Rede Colaborativa. Negociações e decisões coleti-
vas foram mais efetivas a partir de diferentes abordagens e pers-
pectivas, culminando em respostas mais próximas e assertivas 
às necessidades do projeto. 

Considerando os desafios do relacionamento institucional e 
humano, tratou-se de um grande exercício de governança cola-
borativa – também reflexo da proposta de incorporar a experiên-
cia de Educação Permanente em Saúde para implementação 
da gestão bipartite enquanto campo de trabalho do Apoio nas 
Regiões de Saúde. 

E, em suma, a resiliência e o consenso foram os guias desta 
governança.

O trabalho realizado 

pelos(as) apoiadores(as) 

junto aos gestores e 

gestoras foi diferenciado 

(...), assumindo sempre 

o “fazer com” e não 

o “fazer por” (...). 

Em outros termos, a 

forma escolhida de 

trabalho do Apoio, 

na maioria das vezes, 

é mais educacional, 

qualificando e 

empoderando os 

sujeitos envolvidos, 

norteados pela Educação 

Permanente em Saúde.

Regiani Nunes de Oliveira
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Neste capítulo vamos compreender como a Educação Perma-
nente em Saúde (EPS) tornou-se oficialmente a ferramenta meto-
dológica para construção do processo formativo, a problematiza-
ção e o alcance dos resultados almejados a partir das necessida-
des mapeadas em competências e habilidades desenvolvidas na 
Estratégia Apoio. 

O que aconteceu, o que aprendemos e em que ponto desta 
trajetória estamos é o que abordaremos a seguir. 

3.1 O QUE ACONTECEU?
Desde o início do Projeto Rede Colaborativa, em 2017, a EPS 
esteve presente como ferramenta estratégica para pensar e 
problematizar a realidade de atuação do Apoio. Ela foi pauta de 
trabalho em diversos encontros com os(as) coordenadores(as)  
e apoiadores(as).

A escolha desta ferramenta se destacava pelo aspecto central 
da EPS. Ou seja, sua porosidade à realidade dos territórios, tanto 
para trabalhar processo da gestão, como para a produção do cui-
dado em saúde. Mais precisamente da gestão municipal do SUS, 
pelo fato da educação permanente possibilitar, ao mesmo tempo, 
cumprir com um papel importante no desenvolvimento dos que 
trabalham na saúde e no desenvolvimento das instituições.  
Também, porque potencializa a relação das ações de formação 
com a gestão do sistema e dos serviços, com o trabalho da aten-
ção à saúde e com o controle social (BRASIL, 2005).
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Fonte: QUINO, 2010.

 
Desde a criação da Política de Educação Permanente em Saúde, 
em 2005, era claro que para provocar mudanças nos processos 
de formação era necessário entender que as propostas não pode-
riam ser construídas isoladamente e nem de cima para baixo.  
Que o fundamental e estruturante é considerar a realidade local, e 
que o estratégico é estar articulados entre si e produzir problema-
tizações das realidades locais, envolvendo inclusive, os diversos 
atores que são parte na organização dos sistemas municipais.  
Portanto, a educação permanente será capaz de reorganizar, 
simultaneamente, os serviços e os processos formativos, trans-
formando as práticas educativas e as de saúde (BRASIL, 2005).

Problematizar significa refletir sobre determinadas situações, 
questionando fatos, fenômenos e ideias, compreendendo os processos 
e propondo soluções (BRASIL, 2005).

Em Saúde, os atores são indivíduos, grupos ou instituições capazes  
de interferir de forma ética e/ou política numa determinada situação,  
de acordo com um projeto próprio (BRASIL, 2005).

Fonte: QUINO, 2010.
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Um outro elemento fundamental que fez a Rede Colaborativa 
escolher a ferramenta da EPS foi devido à educação permanente 
se basear na aprendizagem significativa. 

A aprendizagem significativa acontece quando aprender  
uma novidade faz sentido para nós. Geralmente isso ocorre 
quando a novidade responde a uma pergunta nossa e/ou quando 
o conhecimento novo é construído a partir de um diálogo  
com o que já sabíamos antes.  
Isso é bem diferente da aprendizagem mecânica,  
na qual retemos conteúdo. Na aprendizagem significativa, 
acumulamos e renovamos experiências (BRASIL, 2005).

A EPS transforma as práticas profissionais com perguntas e res-
postas construídas a partir da reflexão de trabalhadores(as) e estu-
dantes sobre o trabalho que realizam ou para o qual se preparam. 
A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem 
no e para o trabalho, ou seja, ela é realizada a partir dos problemas 
enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimen-
tos e as experiências que as pessoas já têm (BRASIL, 2005).

Cabe destacar que um dos principais desafios nesse início de 
trajetória do Projeto Rede Colaborativa foi diferenciar a Educação 
Continuada, também muito utilizada no âmbito da educação em 
serviço, da Educação Permanente em Saúde. 

O fundamental seria potencializar os pressupostos de fazer 
junto, ser ativadores de processos educativos a partir das neces-
sidades da gestão municipal do SUS que demandavam ferramen-
tas problematizadoras, com maior fundamentação e com menos 
respostas prontas instrucionais ou prescritivas.

Então, um processo importante que tivemos que construir e 
desenvolver neste movimento formativo foi a diferenciação entre 
a educação continuada e a educação permanente. Neste sentido, 
tonar-se importante destacar alguns elementos:
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EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO PERMANENTE

PRESSUPOSTO 
PEDAGÓGICO

O “conhecimento” preside 
/ define as práticas.

As práticas são definidas por múltiplos 
fatores (conhecimento, valores, relações 
de poder, organização do trabalho etc.). 
A aprendizagem dos adultos requer que 
se trabalhe com elementos que “façam 
sentido” para os sujeitos envolvidos 
(aprendizagem significativa).

OBJETIVO 
PRINCIPAL

Atualização de 
conhecimentos 
específicos.

Transformação das práticas.

PÚBLICO

Profissionais específicos, 
de acordo com os 
conhecimentos a 
trabalhar.

Equipes (de atenção, de gestão)  
em qualquer esfera do sistema.

MODO DE 
OPERAÇÃO

Descendente. A partir 
de uma leitura geral dos 
problemas, identificam-se 
temas e conteúdos 
a serem trabalhados 
com os profissionais, 
geralmente sob o 
formato de cursos.

Ascendente. A partir da análise 
coletiva dos processos de trabalho, 
identificam-se os nós críticos (de 
natureza diversa) enfrentados na 
atenção ou na gestão. Possibilita 
a construção de estratégias 
contextualizadas que promovem o 
diálogo entre as políticas gerais e a 
singularidade dos lugares e pessoas.

Fonte: BRASIL, 2004.

Ricardo Ceccim, no artigo Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso 
e necessário (2005), coloca que

a condição indispensável para uma pessoa ou uma organização decidir mudar 
ou incorporar novos elementos a sua prática e a seus conceitos é a detecção e con-
tato com os desconfortos experimentados no cotidiano do trabalho, a percepção 
de que a maneira vigente de fazer ou de pensar é insuficiente ou insatisfatória para 
dar conta dos desafios do trabalho. Esse desconforto ou percepção de abertura 
(incerteza) tem de ser intensamente admitido, vivido, percebido. Não se contata o 
desconforto mediante aproximações discursivas externas. A vivência e/ou a refle-
xão sobre as práticas vividas é que podem produzir o contato com o desconforto 
e, depois, a disposição para produzir alternativas de práticas e de conceitos, para 
enfrentar o desafio de produzir transformações.
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Para produzir mudanças de práticas de gestão e de atenção,  
é fundamental que sejamos capazes de dialogar com as práticas e concepções 
vigentes, que sejamos capazes de problematizá-las – não em abstrato, mas no 
concreto do trabalho de cada equipe – e de construir novos pactos de convivência 
e práticas que aproximem os serviços de saúde dos conceitos da atenção inte-
gral, humanizada e de qualidade, da equidade e dos demais marcos dos proces-
sos de reforma do sistema brasileiro de saúde, pelo menos no nosso caso.

Neste sentido, o pressuposto fundamental é que cada um 
dos(as) trabalhadores(as)/gestores(as)/apoiadores(as) do SUS, 
seja na atenção e/ou na gestão, têm ideias, conceitos e concep-
ções acerca da saúde, de sua produção, do sistema de saúde, 
de sua operação e do papel que cada trabalhador(a) e cada uni-
dade deve cumprir na produção do sistema e serviços de saúde.  
É a partir dessas concepções que cada trabalhador(a)/gestor(a) 
se integra em cada ponto do sistema. É a partir dessas concep-
ções, mediadas pela organização dos serviços e do sistema, que 
cada trabalhador(a)/gestor(a)/apoiador(a) opera.

Então, é a vivência e/ou a reflexão sobre as práticas vividas 
que poderiam produzir o desconforto e a disposição para pro-
duzir alternativas de práticas e de conceitos para enfrentar o 
desafio de fazer transformações. Uma informação ou experiên-
cia pedagógica só faria sentido quando dialogasse com toda a 
acumulação que as pessoas traziam consigo. Partir do vivido/
experimentado - essas seriam as chaves para a aprendizagem 
significativa.

Outro desafio que precisou ser vencido era apontado pelos 
participantes como a necessidade de materialização da EPS em 
resultados rápidos. Mas, ao compreenderem que tais transfor-
mações são capilares e ascendentes, e, portanto, mais duradou-
ras, os processos de educação foram ganhando espaço e a EPS 
tornou-se a principal ferramenta para mudanças, novas maneiras 
de enxergar a realidade com ativação de novos processos.

Assim, ao elaborar a proposta de formação do Curso de Apri-
moramento em práticas de Apoio para o fortalecimento da ges-
tão municipal do SUS, a EPS tornou-se oficialmente a ferramenta 
metodológica para construção do processo.
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3.2 O QUE APRENDEMOS?
Para que essa ferramenta funcionasse como eixo transversal da 
formação,  identificamos que seria necessário produzir um tra-
balho de EPS com os membros do Grupo Executivo e equipe de 
apoio pedagógico do Laboratório de Educação Conectada e Ino-
vação do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (INNOVATIV-HAOC), em 
que a equipe de consultores temáticos e pedagógicos trabalha-
ram esse processo educativo com base na problematização dos 
movimentos e necessidades advindas das regiões de saúde.

O conteúdo programático dos dois Cursos de Aprimoramento, 
até a finalização do projeto, se constituiu a partir de necessida-
des regionais e práticas de construção de aprendizagem colabo-
rativa. Assim, os processos construídos no curso ganharam flui-
dez, adesão e maior capilaridade como repertório para o desen-
volvimento do Apoio, para os participantes repensarem suas prá-
ticas em sua realidade.  

Foi possível identificar que a EPS, como ferramenta condutora 
do curso, potencializou e proporcionou a qualificação dos partici-
pantes a partir da aprendizagem significativa. Nesse sentido, forta-
leceu e permitiu ressignificar conhecimento e práticas a partir dos 
compartilhamentos de saberes, da problematização da realidade, 
constituindo a Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS no Brasil.

3.3 EM QUE PONTO ESTAMOS?
Devemos falar um pouco do papel do Apoio, pois ele é a chave 
para esses processos de mudança no contexto da EPS: pela 
ideia de que é um dispositivo para pensar espaços de discussão, 
para mediar processos, relacionar com pessoas e coletivos.

Débora Bertussi (2010), em sua tese de doutorado, ao realizar 
análise do processo de Apoio, trabalhou com a imagem das más-
caras para compreender as multiplicidades que ocorrem dos(as) 
apoiadores(as) na relação com o outro. Trabalhou, também, as 
intensidades da produção de relação com o outro, em seus con-
textos, produzindo múltiplas afetações. Uns atravessando os 
outros na produção do encontro, com sucessivas aproximações. 
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Bertussi abordou as máscaras a partir dos personagens cir-
censes, na figura do mágico, do palhaço, do equilibrista, do con-
torcionista, do cuspidor fogo e do adestrador. Não uma máscara 
que a gente coloca e vai para o encontro, mas uma máscara que 
se produz no encontro. 

Também é importante citar a caixa de ferramenta do(a) apoia-
dor(a). Uma construção que Emerson Merhy (2002) faz, onde a 
caixa de ferramenta é composta por saberes que o(a) trabalha-
dor(a) dispõe para a produção do cuidado em saúde. E, quando 
ele a utiliza, ele não só identifica quais são as necessidades de 
saúde do usuário, mas ele também consegue produzir o cuidado. 

Ou então com a ideia da construção de Rossana Baduy 
(2010), que é uma caixa vibrátil, produzida em ato, com a ideia 
do “monta, desmonta”, “quebra, destrói”. Onde você constrói suas 
próprias ferramentas. 

Desta forma, a opção pelo uso da Educação Permanente em 
Saúde como diretriz ao longo dos dois cursos oferecidos visava 
promover a construção corresponsável da governança regional 
em saúde e fortalecer os espaços de pactuação inter-regional, 
por meio de encontros formativos entre os(as) apoiadores(as)  
e a coordenação do Apoio, gestores(as) municipais e demais 
interlocutores(as) que qualificam a realidade local.

A vivência e/ou a reflexão sobre as práticas vividas 

poderiam produzir o desconforto e a disposição  

para criar alternativas de práticas e de conceitos 

para enfrentar o desafio de fazer transformações.

Débora Cristina Bertussi
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Para contar um pouco do histórico do Apoio, suas potencia-
lidades no processo de Educação Permanente em Saúde, suas 
perspectivas e desafios, a seguir acompanharemos um bate-
-papo realizado com Marcos da Silveira Franco (consultor temá-
tico do Projeto Rede Colaborativa) e Teresa Maria Passarella 
(coordenadora-geral de Cooperação à Gestão Interfederativa do 
Ministério da Saúde (CGCI/DGIP/SE/MS), mediado por Regiani 
Nunes de Oliveira (coordenadora de projetos - Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz).

Acesse a entrevista clicando no QR Code ao lado, ou fazendo 
a leitura do código com a câmera do seu celular.

A questão mais importante do Apoio

é que ele é um grande observador,

um grande escutador da realidade do território.

Ele é capaz de trazer isso centralizadamente, 

organizadamente, para que sirva de subsídio  

na formulação dos posicionamentos.

Marcos da Silveira Franco
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Neste capítulo descreveremos as características do Apoio e a importância do trabalho do(a) 
apoiador(a) COSEMS na articulação e integração dos protagonistas na construção do cuidado na 
região de saúde, conduzindo a instrumentalização e o empoderamento dos sujeitos envolvidos, 
norteados pela Educação Permanente em Saúde.

Conforme dados preliminares da primeira etapa do Processo de Avaliação do Projeto, de julho 
de 2020, o perfil dos integrantes da Rede de Apoio possui os seguintes atributos:

5.1 PERFIL
• 74% são mulheres. 
• 25% com idade entre 30 e 40 anos.
• 34% são enfermeiras.
• 12% possuem duas graduações.
• 88% possuem pós-graduação.
• 70% possuem experiência de trabalho  

nos serviços de saúde.
• 89% trabalharam na gestão do SUS.
• 37% foram gestores(as).
• 35% possuem mais de 10 anos de  

experiência na gestão do SUS.

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO 
• Em média, cada apoiador(a) é referência  

para 27 municípios.
• 27% possuem experiência na gestão estadual.
• 13,5% apoiam menos que 10 municípios.
• 78,5% apoiam entre 10 e 50 municípios. 
• 8% apoiam mais de 50 municípios.
• Os(as) apoiadores(as) com maior número de  

município estão no Rio Grande do Sul (90 municípios),  
Minas Gerais (77 municípios) e Piauí (70 municípios).

CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO
• 70% do Apoio sempre participa das reuniões  

da Comissão Intergestores Bipartite (CIB).
• Em 25 estados a pauta da CIB é construída pelo  

COSEMS e Secretaria Estadual de Saúde (nove destes 
com escuta do Apoio).

• 68% dos(as) apoiadores(as) sempre participam das  
reuniões técnicas nos seus COSEMS. 28% só participa 
quando convidado(a). 3% nunca participaram.

• Já nas reuniões da Comissão Intergestores Regional 
(CIR), 95% sempre participam, 4% só quando convidados  
e 1% nunca participou.
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• 87% das CIRs ocorrem mensalmente.
• Para 66% dos(as) apoiadores(as), a visita in loco no 

município ocorre quando é convidado pelo(a) gestor(a).
• 29% dos municípios foram visitados pela última  

vez entre 60 a 180 dias.
• 83% dos(as) apoiadores(as) informaram participar  

de outras agendas (Câmaras técnicas, comissões,  
grupos condutores, Centro de Operações de Emergência  
em Saúde, entre outros).

• 98% dos(as) gestores(as) informaram conhecer o(a) 
apoiador(a) em sua região de saúde e 44% relataram 
conversar diariamente com eles(as). Na maioria das  
vezes via aplicativo de mensagem no celular (99%)  
ou via e-mail (81,3%).

• 97,4% dos(as) gestores(as) conhecem o trabalho do(a) 
apoiador(a) e 98,2% o avaliam como excelente/bom.

5.2 A IMPORTÂNCIA DO(A) 
APOIADOR(A) COSEMS NA  
REGIÃO DE SAÚDE
Em vídeo-aula do Curso de Aprimoramento em práticas de Apoio 
para o fortalecimento da gestão municipal do SUS, os professo-
res Marcos Franco e Débora Bertussi pautam a análise contex-
tual das necessidades do Apoio relacionada ao preparo e qualifi-
cação para o processo de trabalho nas regiões de saúde.

No vídeo, aspectos relacionados ao processo de trabalho do 
Apoio estão presentes a partir dos seguintes questionamentos: 

• O processo de trabalho do Apoio é visto como 
estratégico, tático, técnico ou político?

• Como promover articulação, interação e integração na 
região de saúde?

Com base nestas problematizações, os professores condu-
zem o tema e nos provocam para uma reflexão acerca do espaço 
de atuação da Estratégia Apoio COSEMS. 

A partir dos relatos dos(as) 
gestores(as), o(a) apoiador(a) 

possui / é: credibilidade, 
presença, participativo,  

agilidade e comunicativo.

Para onde estamos indo,  
qual caminho está sendo 
construindo e o que aprendemos 
com o nosso fazer cotidiano? 

Para aprofundar estas questões, realizamos entrevistas com 
apoiadores(as) de diferentes regiões do Brasil, trazendo a expe-
riência do Apoio antes de 2017 e após 2017, com o projeto Rede 
Colaborativa.
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Os(as) participantes foram:
• GRUPO 1 (Apoio prévio ao projeto): Joselma Alves da Silva (Bahia), Marcela de Souza 

Caldas (Rio de Janeiro), Nelo Augusto Poletto (São Paulo), Olgamara Verazez Sampaio 
Oliveira (Minas Gerais) e Regina Vasconcelos Ulian Peron (Paraná).

• GRUPO 2 (Apoio com o projeto): Alexandre Policarpo da Silva (Rio Grande do Norte), 
Bruno Ricardo Pereira Rocha (Pará), João Edis de Oliveira (Rondônia), Jorge Samuel Lima 
Gonçalves (Ceará), Maria do Socorro de Moura (Piauí), Renata Cristiane do Amaral (Santa 
Catarina) e Welingta Tarciany Souza Barbosa (Goiás).

É indiscutível que o papel do Apoio e o próprio apoiador(a) é indispensável para a gestão muni-
cipal. O Apoio se consolidou como “ferramenta” que vai além das perspectivas rotineiras da gestão 
municipal, para ser aquele que infere aos gestores a responsabilidade e eficiência em que a gestão 
pública deve ser trabalhada.

Observamos que a expressão “o Apoio deve fazer com e não fazer por” foi citada diversas vezes. 
O “fazer com” fortalece a parceria e aumenta os laços com a gestão municipal, qualificando as 
ações do Apoio, empoderando o(a) gestor(a). O “fazer por” torna-se uma relação de fragilidade na 
rede de cooperação.

A ideia é que um(a) apoiador(a) não saiba sobre tudo. Mas que possa construir a possibilidade 
de poder procurar quem saiba sobre aquele determinado saber. E, indo atrás desse saber, possa 
construir a possibilidade de conhecer junto. Produzir junto. 

O Apoio nunca está completamente pronto. Ele sempre está em constante construção.

A ideia é que um(a) apoiador(a) 

não saiba sobre tudo. 

Mas que ele possa construir a possibilidade  

de poder procurar quem saiba sobre  

aquele determinado saber.

E, indo atrás desse saber, possa construir  

a possibilidade de conhecer junto. 

Produzir junto.

Débora Cristina Bertussi
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Neste capítulo abordaremos a evolução do papel do(a) coordenador(a) do Apoio. Como ele foi 
concebido no início do projeto e sua atual função. 

6.1 PERFIL
Conforme dados preliminares da Avaliação do Projeto Rede 
Colaborativa para o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 
(julho de 2020), contamos com 26 coordenadores(as) do Apoio, 
sendo a maioria mulheres (73%) com idade entre 40 e 60 anos 
(65%). Possuem a Especialização (88%) como maior nível na for-
mação acadêmica, seguida do Mestrado (26%). 

Quanto à experiência profissional, 61% já trabalharam em uni-
dade de saúde por mais de cinco anos e todos possuem expe-
riência na gestão municipal do SUS, sendo a maioria com mais 
de 10 anos de atuação (53%). 

Para 50% dos(as) coordenadores(as), a jornada de trabalho é 
de 40 horas. Porém, este tempo de dedicação é extrapolado con-
siderando o aumento da demanda de trabalho no enfrentamento 
da pandemia de Covid-19, visto que a maioria (65%) possui fun-
ções para além das ações do Apoio dentro do COSEMS. 

Para 88% dos(as) coordenadores(as), a condução da agenda de 
Apoio ocorre a partir do planejamento do COSEMS/Diretoria; por 
demandas do presidente do COSEMS; por demandas do presidente 
da Secretaria Executiva e pelo resultado da construção coletiva do 
grupo de Apoio de forma a responder às demandas do território.

6.2. A IMPORTÂNCIA  
DO(A) COORDENADOR(A)  
DE APOIO COSEMS PARA  
AS REGIÕES DE SAÚDE
O papel pensado inicialmente para a coordenação do Apoio evo-
luiu no decorrer da implementação do projeto, muito em função 
da pressão da realidade que pede respostas as suas necessida-
des. Este papel não foi dado de forma fechada. Algumas pistas 
foram discutidas e construídas coletivamente. Mas os movimen-
tos promovidos pelo trabalho renderam importantes lições que 
precisam ser incorporadas à uma proposta futura para o papel 
da Coordenação do Apoio.

CAPÍTULO 6



53

Para contar um pouco mais dessa trajetória, a seguir temos um 
depoimento de Denise Rinehart, assessora técnica do CONASEMS: 

No início do projeto, o(a) coordenador(a) do Apoio era uma 
figura que a gente trouxe com um pouco de timidez. Era como se 
fosse um “apoio do Apoio”. Uma peça chave, ou melhor, um elo na 
cadeia de transmissão de informações. Ele era uma figura indicada 
pelo presidente dos COSEMS, alguém de sua confiança para per-
mitir que a comunicação dos(as) gestores(as), e do Apoio, fluísse 
dentro da Rede Colaborativa em direção ao CONASEMS. Para que, 
munida dessas informações, pudesse se dirigir ao espaço de pac-
tuação com o Ministério da Saúde e/ou CONASS, com essa escuta 
mais qualificada dos territórios. E o contrário também. Onde o 
resultado dessas pactuações pudessem retornar aos municípios 
com mais velocidade e de maneira qualificada, considerando as 
especificidades de cada região, de modo a passar por esse(a) 
coordenador(a), que faria essa tradução e essa adequação.

Com o caminhar do projeto, a gente percebeu que essa ação é 
a menor de todas. Ele tem um papel muito mais importante, que 
é um papel estratégico. No decorrer do projeto, a gente utilizou 
algumas expressões fortes, como: “o seu olhar deve ser estraté-
gico”, “o seu pensamento deve ser estratégico”, “o seu agir deve 
ser estratégico”. 

Mas, estratégico em que sentido? 

Estratégico no sentido de lidar com forças. Forças de diferentes 
localidades. Por dentro do COSEMS atravessam vetores de forças, 
oriundos de lugares diferentes, com objetivos diferentes. Então, 
aquele vetor que vem da Secretaria de Estado da Saúde tem um 
objetivo quando chega ao COSEMS. O da Superintendência Esta-
dual do Ministério da Saúde tem outro. O vetor de força dos(as) 
apoiadores(as) quando chega no COSEMS tem outro. Assim como 
os vetores internos. O poder ali dentro do COSEMS é muito grande. 
E não é só o presidente que tem. O presidente, a diretoria, a equipe 
técnica do COSEMS, a Secretaria Executiva e os secretários. 

Temos que perceber que o(a) coordenador(a) do Apoio articula 
essas forças, com o objetivo de catalisar todo esse poder, para 
qualificar ainda mais a ação do Apoio. Aproximando essa ação 
do(a) gestor(a) e garantindo que essa ação possa fortalecer a 
gestão municipal do SUS, o próprio SUS e a garantia do direito à 
saúde conforme escrita na Constituição desse país.

Quais as ações que a 
coordenação do Apoio 
desencadeia para apoiar os(as) 
apoiadores(as) nas suas funções 
de fortalecer a gestão municipal 
do SUS nas regiões de saúde?
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 Para responder esta questão, coordenadores(as) reunidos 
nos Encontros de Coordenadores(as) do Apoio, realizados em 
2019 e 2020, elaboraram uma proposta com algumas ações a 
serem realizadas pelos COSEMS nos estados.

A seguir, veremos o produto dessas discussões, abordando 
a relação com os(as) apoiadores(as); a relação com o COSEMS 
/ CONASEMS; a educação permanente e o processo formativo;  
e a articulação interfederativa.

6.2.1 RELAÇÃO COM OS(AS) APOIADORES(AS):

• Articular e mediar o relacionamento  
do grupo de Apoio e COSEMS.

• Realizar o planejamento, monitoramento  
e avaliação da atuação da equipe de Apoio,  
tendo por base as diretrizes do COSEMS.

• Construir as estratégias para operacionalização  
das demandas do Apoio na região.

• Sistematizar e trocar experiências entre a equipe  
de Apoio para os diferentes modos de executar  
o apoio institucional na região.                                                                                                                           

• Fazer apoio matricial para os(as) apoiadores(as).
• Organizar a agenda conforme planejamento  

e carga horária do(a) apoiador(a).
• Promover o alinhamento das informações com  

a equipe antes da ampla divulgação.
• Acompanhar o Apoio em visitas aos municípios,  

conforme demanda específica ou estratégica.
• Desenvolver a capacidade de escuta do apoio para  

propor discussões a nível municipal e estadual. 
• Adequar o processo de trabalho dos(as) apoiadores(as) 

 para o uso de ferramentas remotas.
• Realizar o acolhimento de novos(as) apoiadores(as).

6.2.2 RELAÇÃO COM O COSEMS / CONASEMS

• Fortalecer a relação dos(as) apoiadores(as) com a 
presidência e membros da diretoria dos COSEMS. 

• Manter interlocução entre apoiadores(as) e 
assessores(as) técnicos do CONASEMS, contribuindo 
no suporte técnico aos(às) apoiadores(as). 

• Fortalecer a relação dos(as) apoiadores(as) com a 
Secretaria-Executiva, equipe do escritório e assessoria 
técnica do COSEMS.
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• Apoiar o COSEMS na realização do acolhimento  
dos novos gestores e gestoras, em 2021.

• Mediar conflitos. 
• Participar de grupos e câmaras técnicas do COSEMS  

e estimular os(as) apoiadores(as) para participarem  
em suas regiões. 

• Participar, em conjunto dos(as) apoiadores(as), da 
elaboração do planejamento das ações do COSEMS, 
acompanhar, monitorar e avaliar as metas deste 
planejamento e organizar estratégias de comunicação 
com a equipe e da equipe para os(as) gestores(as).

MEDIAR CONFLITOS.
Dentre todas as ações,  
esta foi a apontada como 
fundamental pelos(as) 
coordenadores(as) do Apoio.

Além de todas estas ações, cabe destacar entre as funções 
do(a) coordenador(a) do Apoio, o papel de responsável pelo acom-
panhamento do percurso pedagógico dos(as) apoiadores(as). 

Considerando a importância do olhar estratégico da coordenação 
do Apoio, outras ações foram elencadas, consideradas importan tes 
e que ainda precisam ser desencadeadas na Estratégia Apoio: 

• Vínculo precário e necessidade de ampliar a carga horária.
• Construção de diretrizes nacionais para a coordenação do 

Apoio para elaboração do plano de atuação estadual com 
metas e principais necessidades.

6.2.3 EDUCAÇÃO PERMANENTE E PROCESSO FORMATIVO

• Participar de processos formativos e acompanhar os(as) 
apoiadores(as), desencadeando ações de educação 
permanente em saúde que fortaleçam esse aprendizado.

• Problematizar questões do cotidiano como dispositivos  
de educação permanente para os(as) apoiadores(as).

• Promover processos de educação continuada com temas 
estratégicos para a fortalecer a ação do Apoio.

• Elaboração de notas e informes para a equipe.

6.2.4 ARTICULAÇÃO INTERFEDERATIVA

• Buscar articulação com apoiadores(as) da Seção  
de Apoio Institucional e Articulação Federativa  
(SEINSF/Ministério da Saúde).

• Promover articulação das relações com as mais diversas 
instâncias de interesse do COSEMS e da Saúde.

• Promover a articulação com a Secretaria de Estado  
da Saúde para fortalecer a gestão bipartite do SUS.
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• Promover cursos específicos para a coordenação do Apoio.
• Buscar potencializar a efetivação das reuniões  

das CIRs de forma sistemática. 
• Fortalecer a formação do(a) coordenador(a) no suporte  

à equipe de apoiadores(as) para intervenção em crise  
e na mediação de conflitos.

• Potencializar as parcerias entre os atores externos 
(Universidades, faculdades etc.).

• Fortalecer a participação da coordenação do Apoio  
nas reuniões de Diretoria.

• Institucionalização do Apoio nos regimentos  
dos COSEMS.

• Contribuir na construção de diretrizes nacionais para 
a coordenação do Apoio, para elaboração do plano de 
atuação estadual, com metas e principais necessidades.

• Fomentar, com o(a) apoiador(a), estratégias para 
estimular os(a) gestores(as) a se organizarem 
previamente às reuniões de pactuação.

A partir de um processo contínuo de amadurecimento e apren-
dizado, desde o início do projeto Rede Colaborativa, podemos 
observar o papel gerencial estratégico do(a) coordenador(a) 
como peça central na Estratégia de Apoio, garantindo as diversas 
experiências exitosas nos COSEMS.

Temos que perceber que o(a) coordenador(a) do Apoio articula 

essas forças, com o objetivo de catalisar todo esse poder para 

qualificar ainda mais a ação do Apoio. Aproximando essa ação 

do(a) gestor(a) e garantindo que essa ação possa fortalecer a 

gestão municipal do SUS, o próprio SUS e a garantia do direito  

à saúde conforme escrita na Constituição desse país.

Denise Rinehart
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Neste capítulo apresentaremos um conjunto de experiências do Apoio, fruto de 
atividades propostas no âmbito do projeto Rede Colaborativa.

Todos os materiais foram analisados em quatro diferentes ocasiões conside-
radas simbólicas no processo de aprimoramento dos(as) apoiadores(as) e que 
geraram fontes para a seleção de experiências exitosas do projeto.

A seguir, listamos o resultado dessa seleção onde todos os estados são con-
templados em uma experiência.

A primeira ocasião, e fonte, foram os trabalhos apresentados e debatidos por 
especialistas da área durante o XXXIV Congresso do Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde (CONASEMS), realizado em Belém (PA), entre 25 e 27 
de julho de 2018. Os trabalhos apresentados, descrevendo a realidade, os desafios 
e êxitos na prática do Apoio resultaram na publicação Experiências da Rede Cola-
borativa CONASEMS-COSEMS 2018: apoiando a gestão municipal do SUS.

Os destaques desta publicação foram:

 

ESTADO TÍTULO

AMAPÁ
Texto: A atuação do apoio técnico do COSEMS-AP para 
a interiorização do conhecimento científico no estado do 
Amapá.

AMAZONAS Texto: COSEMS-AM: o Apoiador como facilitador do 
PMAQ-AB: um relato de experiência.

MATO 
GROSSO  
DO SUL

Texto: Apoio COSEMS e a elaboração dos Planos 
Municipais de Saúde.

RORAIMA
Texto: Estudo sobre a descentralização do manejo clínico 
das IST/HIV/AIDS para municípios estratégicos do estado 
de Roraima.
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A segunda ocasião foi a conclusão do I Curso de Aprimoramento em práticas 
de Apoio, realizado entre maio de 2018 e agosto de 2019, com a certificação de 
201 participantes, entre apoiadores(as) e coordenadores(as). Os trabalhos são 
propostas de intervenção das equipes de Apoio de cada estado, elaboradas a par-
tir da formação sobre o Planejamento Estratégico Situacional. Neste capítulo, elas 
aparecem no formato resumido, tal qual estão na publicação Experiências da Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS 2019: apoiando a gestão municipal de saúde a 
partir do planejamento reflexivo.Os destaques desta publicação foram:

ESTADO TÍTULO

BAHIA Texto: O Planejamento Estratégico Situacional (PES) como 
aprimoramento da função Apoio Institucional na Bahia 

ESPÍRITO 
SANTO

Texto: Fortalecimento e Qualificação na elaboração dos 
instrumentos de gestão do SUS

RIO GRANDE 
DO NORTE

Texto: Rede Colaborativa vs. Rede Cegonha: do Apoio à 
gestão e à qualificação da assistência materno-infantil

RIO GRANDE 
DO SUL

Texto: O Planejamento Estratégico Situacional (PES) como 
aprimoramento da função Apoio Institucional no Rio Grande 
do Sul 

RONDÔNIA
Texto: Uso do Planejamento Estratégico Reflexivo para 
enfrentamento à baixa cobertura vacinal na Região de Saúde 
da Zona da Mata

SERGIPE
Texto: Planejamento Estratégico Situacional (PES) como 
ferramenta para implementação das ações do Apoio no 
COSEMS e na região de saúde
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A terceira ocasião foi o trabalho de conclusão do II Curso de Aprimoramento 
em práticas de Apoio, realizado entre outubro de 2019 e novembro de 2020, e 
que certificou 221 participantes. Os trabalhos são reflexões das equipes de cada 
estado de Apoio sobre os desafios e as possibilidades do trabalho em contextos 
adversos, considerando que em boa parte do período o Apoio foi desenvolvido sob 
o estresse da pandemia do coronavírus e com o horizonte de uma transição no 
formato em que o projeto aconteceu, dado o fim do triênio 2018-2020 do PROA-
DI-SUS. Neste capítulo, eles aparecem em seu formato integral, tal qual estão na 
publicação Experiências da Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS 2020: cons-
truindo caminhos de Apoio em tempos de incerteza.

Os destaques desta publicação foram:

ESTADO TÍTULO

ACRE Vídeo: Apoio em tempos de COVID: Desafios e expectativas

GOIÁS Áudio: Podcast Saúde na Rede

MARANHÃO Texto: Projeto Apoio COSEMS-MA: uma história 
documentada

MATO GROSSO Vídeo: Apoio MT: A arte de se reinventar

MINAS GERAIS Vídeo: O Apoio à gestão municipal: Antes e durante a 
COVID-19

PARAÍBA Vídeo: Roda de conversa sobre o Apoio COSEMS-PB em 
tempos de pandemia

PARANÁ Revista: Coletividades

SANTA 
CATARINA

Vídeo: Reflexos e reflexões do trabalho do(a) apoiador(a) 
COSEMS nas regiões de saúde de Santa Catarina

SÃO PAULO Áudio: Podcast SUStentado: Reflexões do Apoio em tempos 
de pandemia

TOCANTINS Vídeo: Formação da Rede Colaborativa no Tocantins
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A quarta e última ocasião que deu origem à fonte de experiências do Apoio, foi 
um conteúdo produzido nas aulas 8 e 9 do II Curso de Aprimoramento, em feve-
reiro de 2020, que versava sobre a formação da Atenção Primária à Saúde e como 
ela contribuiu para a construção do SUS e da saúde municipal no Brasil, tal qual 
conhecemos hoje. Foram conteúdos produzidos segundo uma proposta de cons-
trução de um material educativo, uma “aula invertida”. O resultado é um rico mate-
rial de Educação Permanente que as equipes podem utilizar sempre que for neces-
sário realizar um processo reflexivo sobre o papel da gestão municipal em garantir 
a universalidade, integralidade e equidade da saúde à população brasileira.

Os destaques desta aula invertida foram:

ESTADO TÍTULO

ALAGOAS Vídeo: COSEMS-AL News

CEARÁ Áudio: Podcast Papo COSEMS sobre a Atenção Primária à 
Saúde

PARÁ Vídeo: Cordel “A porta da Atenção Básica está aberta”

PERNAMBUCO Texto: Implantação da Atenção Básica/Atenção Primária à 
Saúde no mundo e no Brasil

PIAUÍ Áudio: O Contexto histórico da Atenção Básica

RIO DE 
JANEIRO

Quiz interativo: Formação da Atenção Primária em Saúde

Acesse as publicações clicando no QR Code ou fazendo a leitura do código 
com a câmera do seu celular.

PUBLICAÇÕES REDE  
COLABORATIVA

AULA INVERTIDA

https://drive.google.com/drive/folders/1T7Y-rAD6sqlp7rtzifYD__0hne3LdbJ6?usp=sharing
https://youtube.com/playlist?list=PLWqVgNLsqpOAnQBHc5_V9BevaO4_LVrNR
https://drive.google.com/drive/folders/1-ZC6MA8jW3wciJi3vfUb1yQlg7poHi5g?usp=sharing
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Nesta jornada da Rede Colaborativa e a Estratégia Apoio COSEMS, é preciso reconhecer os 
desafios frente à estruturação do projeto.

Dados preliminares da Pesquisa de Avaliação do projeto Rede Colaborativa CONASEMS-CO-
SEMS (2020) trazem relatos e indicadores importantes para o seu aprimoramento.

A seguir, elencamos alguns pontos avaliados a partir das falas dos(as) apoiadores(as) e coorde-
nadores(as) do Apoio:

8.1 ENCONTROS PRESENCIAIS
• “Encontros presenciais são riquíssimos, escutar autoridades sanitárias, grandes pessoas  

que construíram o SUS e a possibilidade de ouvir a realidade de outros colegas.  
A gente tira elementos para agregar no nosso fazer.”

• “Eu gostei do encontro remoto, mas prefiro o presencial, gosto do toque, do aprendizado.  
Nos presenciais a troca é mais intensa.”

• “Os encontros presenciais são importantes. Além de didáticos, são revigorantes, as energias 
são muito consumidas no dia-a-dia e os encontros em são Paulo dão uma energizada, uma 
vontade de fazer um pouco mais.”

• “É encantadora a forma como somos recebidos, como tudo é organizado.”
• “As mesas são fantásticas, com pessoas brilhantes, mas eu também me sinto contemplado 

na questão fazer parte da produção do conhecimento. A gente se sente importante na rede da 
qual faz parte. O encontro remoto foi importante, mas no presencial a gente se sente acolhido.”

• “Temos que buscar ferramentas para reunir o povo.  
O encontro presencial foi longo demais. Tem apoiador que tem outro vínculo. 
Independentemente da carga horária. Poderia ser feito em grupos menores.”
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8.2 VISITAS DE ACOMPANHAMENTO 
DO GRUPO EXECUTIVO

• “As visitas são o feedback, param para nos ouvir,  
trazem sugestões, participam de reunião de equipe.  
Foi muito legal. O Grupo Executivo é uma luzno caminho. 
Essas visitas são fundamentais.”

• “A vinda da coordenação é importante, conseguimos 
resolver planos internos.”

• “As visitas são muito importantes, são momentos  
para parar e refletir com o olhar de alguém que está  
em outra posição. Principalmente Denise e Marcelo  
que têm nos ajudado muito.”

8.3 CURSO DE APRIMORAMENTO
A partir dos relatos, é possível observar que a formação à distân-
cia é caracterizada como imprescindível e uma das estratégias 
de sucesso do projeto - dando o direcionamento, esclarecendo 
os objetivos e foco do projeto Rede Colaborativa. A formação 
tem efeito cascata: o conteúdo ofertado ao Apoio chega até o 
município porque é disseminado entre os(as) trabalhadores(as) 
no município a partir dos materiais, como as vídeo-aulas, nas 
suas atividades formativas no território.

• “O Curso do HAOC estava conseguindo nos 
instrumentalizar para entender o cenário e lidar com 
os gestores. Quando ele ligava para saber o que estava 
acontecendo, a gente já sabia das informações. A gente 
precisa ter embasamento para levar para o território e ter 
uma fonte para beber e depois disseminar. O curso tem 
esse papel na Rede Colaborativa.”

• “Os vídeos são fundamentais, mas precisamos arranjar 
recursos para ter debate na formação. Não ficar só 
escutando.”

De forma crítica, apoiadores(as) e coordenadores(as) apon-
tam que a falta de tempo diante do acúmulo de tarefas (atividade 
de Apoio no dia-a-dia) consome muito mais do que as 20 horas 
contratadas. A carga horária do Curso compete com o tempo 
escasso do(a) apoiador(a), que acaba optando por uma atividade 
formativa em detrimento de outra ação que considera mais rele-
vante por estar atrelada à bolsa:
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• “(...) mas em alguns momentos, ela tomava muito tempo. 
A gente sentia uma pressão. As atividades acabavam 
demandando muito tempo, porque a gente não tem só as 
atividades da plataforma. A gente atende gestor a qualquer 
hora, já fiquei com gestor até duas horas da manhã, 
discutindo com o prefeito. São atividades do território.” 

• “Sinto falta dos relatórios. No lugar de certos trabalhos,  
se tivesse os relatórios seria mais legal. No começo do 
projeto tínhamos que fazer os relatórios mensais, tirávamos 
um tempo para conversar e fazer isso.”

• “Parece que, sendo bem honesta, estão “enchendo linguiça” 
porque o processo do trabalho já foi feito. Atividades são  
só para cumprir a plataforma.”

• “O desconforto é a sensação com a tarefa condicionada ao 
pagamento da bolsa. Como se tudo o que a gente fizesse 
não justificasse o pagamento.”

Quanto ao formato ofertado pelo Curso, como Aprimoramento, 
sugere-se transformá-lo na modalidade de Especialização ou até 
mesmo em um Mestrado Profissional: 

• “Se acrescentássemos um projeto de intervenção na  
região do Apoio, que pudesse ser acompanhado durante  
os três anos, talvez pudesse ser migrado para um  
mestrado profissional.”

8.4 RISCOS
Identificou-se, a partir dos relatos dos(as) apoiadores(as) e coor-
denadores(as) do Apoio, alguns pontos críticos:

• Insegurança do vínculo, continuidade do trabalho e 
estabilidade do(a) apoiador(a), demandando a adoção de 
um novo modelo de contratação de profissionais. Assim 
como a institucionalização do projeto como política 
pública, mediante articulação com COSEMS, CONASEMS, 
SES e Ministério da Saúde.

• Afastamentos por esgotamento e sobrecarga de trabalho 
(burnout), indicando a necessidade de estudo de viabilidade 
para ampliação de profissionais potencialmente associada a 
um novo modelo de contratação.

• Distorções institucionais funcionais pelos(as) apoiadores(as) 
e representantes da SES e/ou Ministério da Saúde.

• Rotatividade dos gestores municipais de saúde/
descontinuidade na ponta, indicando a necessidade de 
articulação com outros profissionais no município, e não 
apenas com gestores(as), realizando o registro detalhado 
dos avanços do projeto localmente.
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8.5 PERSPECTIVAS
A sustentabilidade da Rede Colaborativa é fundamental para a continuidade de tudo o que já foi 
construído e conquistado desde a sua formação, visto as significativas mudanças ocorridas nas 
diversas regiões de saúde. E, para isso, nos deparamos com alguns desafios, ameaças e oportu-
nidades, as quais listamos a seguir, juntamente de suas potencialidades. Para elencarmos alguns 
itens, utilizamos a matriz a seguir.

CAPÍTULO 8

FORÇAS 
 

• REPUTAÇÃO: reconhecimento do mérito 
do projeto por parte dos profissionais 
que nele atuam.

• GERAÇÃO DE VALOR: as ações que 
o projeto promove são entendidas 
como relevantes e oportunas para os 
profissionais e pelos municípios, no 
retorno que dão a esses profissionais.

• ARTICULAÇÃO EM REDE: os 
profissionais operam de forma 
interligada, com troca de experiências e 
de conhecimentos.

• ABRANGÊNCIA NACIONAL: o projeto 
engloba todas as regiões de saúde do 
País, articulando instâncias das três 
esferas federativas.

OPORTUNIDADES 
 

• PAUTA EM EVIDÊNCIA: o cenário 
de pandemia da Covid-19 deu 
visibilidade à necessidade de 
coordenação interfederativa e 
intersetorial na Saúde.

• BAIXA INSTITUCIONALIDADE: o modelo 
ainda não está institucionalizado em 
termos normativos e de financiamento.

• MODELO DE CONTRATAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS: é bastante instável e 
sujeito à assimetria entre expectativa 
e realidade; à distorção de papéis 
funcionais e institucionais e à 
insegurança jurídica.

• INSTABILIDADE POLÍTICA: 
rotatividade de gestores(as) 
municipais de saúde e rotatividade 
de profissionais/cargos no 
Ministério da Saúde.

FRAQUEZAS AMEAÇAS 
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“O Curso do HAOC estava conseguindo nos instrumentalizar para entender  

o cenário e lidar com os gestores. Quando ele ligava para saber o que  

estava acontecendo, a gente já sabia das informações. A gente precisa ter  

embasamento para levar para o território e ter uma fonte para beber  

e depois disseminar. O curso tem esse papel na Rede Colaborativa.”

Apoiador(a)

CAPÍTULO 8



68

EQUIPE 

REDE COLABORATIVA
A seguir, listamos apoiadores(as) e coordenadores(as) do Apoio que fizeram e fazem parte da Rede Colaborativa CONASEMS-

-COSEMS 2018-2020. 

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Daniela Pinheiro Da Silva

Darleide Correa Barbosa Santana

Josimar Silva Dos Santos

Mennahen Sylver Segundo Caldas Pereira

Roberto Wagner Bernardes

AMAZONAS
INTEGRANTES ATUAIS

Ariane Guerreiro de Souza

Claudio Pontes Ferreira (coordenação)

Daniel de Sales Barroso

Helany do Nascimento Marques

Judas Tadeu Jerônimo de Almeida

Romina Alves de Brito

BAHIA
INTEGRANTES ATUAIS

Adilson Ribeiro dos Santos

Aldecy de Almeida Bezerra Silva

Beatriz Adriani Miranda Duarte

Edraci de Andrade de Alves

Flávia Priscilla Oliveira de Araújo

Janaina Vasconcelos Rocha

Joselma Alves da Silva

Kátia Nunes Barreto de Brito

Luciane Vasconcelos dos Santos Lírio

Luciene da Silva Nascimento Sampaio

ACRE
INTEGRANTES ATUAIS

Alex de Melo Gaspar

Aleyne Lins Alves

Ludmila Soares Maia

Nara Cilene da Silva Oliveira (coordenação)

ALAGOAS
INTEGRANTES ATUAIS

Camila Nogueira Valença

Joelson Castro Lisboa Junior (coordenação)

Kathleen Moura dos Santos

Larissa Cândido Guimarães

Mirna Oliveira Lima Vaz

Roberto Firpo De Almeida Filho

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Ana Maria Mello Porto

Josinete Marques da Silva (coordenação) – in memorian

AMAPÁ
INTEGRANTES ATUAIS

Alciângela Campos Assunção Bernades

Anderson Santos Bentes

Elinete Otoni Ladislau (coordenação)

Erica Miranda

Jumara Albuquerque Brasão

Nailane Ribeiro
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Manoel Henrique de Miranda Pereira (coordenação)

Miriam dos Santos Caldas de Oliveira

Roberta Barros Pereira

Verônica Barreto Araújo de Moura

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Domilene Borges Costa

Fernanda Cândida Ludgero

Jeane Araujo de Medeiros

Joseth Cléria Vieira Rodrigues

Marcia Alves Quaresma

CEARÁ
INTEGRANTES ATUAIS

Alexandre Almino de Alencar

Ana Patricia Sousa Ximenes

Ana Virginia de Castro da Justa (coordenação)

Daniel Maciel de Melo Peixoto

Emanoel Martins Malheiro

Jorge Samuel Lima Gonçalves

Josete Malheiro Tavares

Letícia Reichel dos Santos

Maria Adanizia Castro Gurgel

Mariana Girão de Oliveira Morais

Mayara Nunes de Melo

Neidjane Vasques Monteiro Martins

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Alberto Temóteo Barreto

Carlos Garcia Filho

Fabio Freitas de Souza

Maria Alessandra Carvalho Albuquerque

Napoline Silva Melo

Sibelly Martins Mourão

ESPÍRITO SANTO
INTEGRANTES ATUAIS

Jovelina Ferreira da Silva Aguiar

Marfiza Machado de Novaes (coordenação)

Rosania Maria Pereira Loriato

GOIÁS
INTEGRANTES ATUAIS

Janine Carvalho Martins

Keila Moreira Silva

Kelly Karinnie Ferreira Campos Alvarenga

Larissa de Sousa Chaves Falcão

Layza Maciel de Souza

Lucélia Borges de Abreu Ferreira (coordenação)

Marcus Vinicius Alvares Magalhaes

Reginaldo Martins de Souza

Thalyta Samara Medeiros Souto Oliveira

Welingta Tarciany Souza Barbosa

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Karem Cristina Costa Passos

MARANHÃO
INTEGRANTES ATUAIS

Antonia de Mesquita Silva

Aurilivia Carolinne Lima Barros (coordenação)

Carlos Augusto Fernandes Alves

Claudilene Sousa Fortaleza

Elcy Vieira Trinta

Eliete Carneiro dos Santos

Lucilene Sousa Morais

Márcia Regina Souza Batista

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Amanda Cicera Libâneo de Sousa (coordenação)

Paulo Coelho Dos Santos

MATO GROSSO
INTEGRANTES ATUAIS

Andressa Pires Da Silva Biava

Cristian Eduardo Bonapaz

Dilma Da Conceição Araújo

Elizangela Dias Viotto

Erislane Aparecida De Oliveira 

Franco Danny Manciolli Oliveira

CAPÍTULO 8



70

Geny Catarina Francisca Rodrigues (coordenação)

Jessica Souza Rocha Valim

Katlin Cristina De Oliveira Fernandes

Larissa Raquel De Pina Maulin Kchimel 

Leonardo Sousa De Morais

Maria Pinheiro Fernandes

Midiã Andrea Rissotte

Riviany Alves Santos

Theodoro Carlos Magalhães Pinto

Valdecir Correia Paz

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Agostinho Bespalez Filho

Andreia Carla Ferreira Estelai

Cristiane Perin da Cunha

Edson Brunetti da Silva

Erislane Aparecida de Oliveira Silva

Larissa Raquel de Pina Maulin Kchimel

Marciele Zandonadi

Nivea Maria Gomes da Silva

Tania Cristina Cardoso Eufrasio

Tatiana Paula Ferreira Ferraz

Terezinha de Cássia Viana Gimenes

MATO GROSSO DO SUL
INTEGRANTES ATUAIS

Ana Paula de Souza Araújo

Patrícia Meireles Dagostin Zanette

Rafael Maciel Acosta (coordenação)

MINAS GERAIS
INTEGRANTES ATUAIS

Antônio Eustáquio Maia

Arlan Ferreira Lima

Camila Trevizan Carvalho Comparini

Carlos Henrique da Silva

Claudia Adriani de Oliveira

Denise Pacheco Schwan

Eduardo Gonçalves

Elton Fernandes dos Santos

Geovani Ferreira (coordenação)

Heloisa Cristina da Silva Sanguim

Kelen Candida Braga

Lucilene Oliveira Constâncio

Marcela Eliane de Campos Guedes

Mariana Tiago Santiago

Mirna Thaís Fernandes Oliveira Marques

Natalia Bastos Destro

Olgamara Verazez Sampaio Oliveira

Patricia Cristiane de Gouvea

Scheila Cristina Mendes dos Reis

Silma de Lourdes Oliveira

Tania Chagas Maluf

Vanderlucio Leôncio dos Santos

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Alzira Pereira Gomes dos Santos

Gilma Aparecida Titoneli Princisval

Maria Lúcia Teixeira Leite (coordenação)

PARÁ
INTEGRANTES ATUAIS

Angela Maria Pessoa de Oliveira (coordenação)

Bruno Ricardo Pereira Rocha 

Josilene Gomes Camargos

Maria Suely Dias Kzan de Lima 

Marilda do Socorro Lacerda Tenório

Marlene do Socorro Silva dos Reis

Patrícia Maria Lima Silva de Sousa

Priscila Cabral Moreira

Rita de Cássia de Sousa Vianna

Rosicleia Freitas Borges

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Marli Rodrigues do Nascimento

Sara Silva de Medeiros

Sorivan Albuquerque Pena – in memorian

PARAÍBA
INTEGRANTES ATUAIS

Ana Maria Fernandes da Silva

Christianne Urtiga Rocha

Harlanne Herculano Marinho

João Paulo Resende de Oliveira
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Maria Lúcia Leal Cabral

Michelle Targino Fernandes Ribeiro (coordenação)

Nara Pollyanna Damaceno Nunes

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Anderson Sales (coordenação)

Eugenia Batista dos Santos

Wilma Cristina de Assis Nóbrega

PARANÁ
INTEGRANTES ATUAIS

Alvaro Antonio Markoski da Silva

Arlene Bernini Fernandes

Carla Daniele de Oliveira

Ediane de Fátima Mance

Eliane Trentini Pagnussat

Ellen Alessandra de Souza Jesus

Eloá Baptistone Wada Helbel

Fernanda Rosilda Loth Braciak

Giorgia Regina Luchese (coordenação)

João Felipe Marques da Silva

Kássia Cavalari

Keullin Cristian Oliboni

Leila Cristina Pilonetto Baggio

Lilian Welz

Luana Carla Tironi de Freitas Giacometti

Luna Rezende Machado de Souza

Márcia Vicentina Ricardo Benedet

Marcieli A. Pereira Ferreira

Marina Sidineia Ricardo Martins (coordenação)

Mauro Sérgio de Araújo

Mônica Coser

Regina Vasconcelos Ulian Peron

Ricardo Arcanjo

Rodrigo Luiz Brassaroto Luppi

Wagner Mancuso Faria

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Ana Cristina Ferrari

Eunice Alves Gomes

Leila Cristina Pilonetto

Marcia Vicentina Ricardo Benedet

Viviane Betanin

PERNAMBUCO
INTEGRANTES ATUAIS

Camila Brederode Sihler (coordenação)

Janaina Mendes Diniz

Lucia Cristina Giesta Soares

Maria de Fátima Lopes de Moura

Maria Lúcia Matias Ferreira

Michelly Lima Vieira

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Maria Aparecida de Souza

PIAUÍ
INTEGRANTES ATUAIS

Amanda Costa Pinheiro

Fernanda Tavares Brandão

Luzita Tomas da Silva

Maria do Socorro Candeira Costa (coordenação)

Maria do Socorro de Moura

Maria Goretti da Silva Pereira

Thiene Lemos Pereira Coelho

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Joselma Maria Oliveira Silva

RIO DE JANEIRO
INTEGRANTES ATUAIS

D’Stefano Marcondes de Lima e Silva

Dilian Duarte Jorge

Marcela de Souza Caldas (coordenação)

Maria de Fátima Brito de Rezende

Marta Gama de Magalhães

Solange Isabel das Graças Cirico Costa

Suely Gomes Osorio

RIO GRANDE DO NORTE
INTEGRANTES ATUAIS

Alexandra Maria Medeiros dos Santos Regio (coordenação)

Alexandre Policarpo da Silva

Maria do Rosário Vieira da Silva Marques Bezerra

Nikellyne Keyke Maia Monteiro
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INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Avania Dias de Almeida

Walmira Maria de Lima Guedes

RIO GRANDE DO SUL
INTEGRANTES ATUAIS

Cleonice Maria Poletto da Silva

Janaina Barbieri

Janise Montanari Fagundes

Joice Laíse Fronza

Kellen Nunes Rodrigues Gassen

Kelly Caroline Costa Portolan

Luciane Feira Gomes (coordenação)

Mario Vieira Marques Neto

Michele Eichelberger

Pamella Morette

Pollyanna Cabral Guedes

Samuel Salvi Romero

Violeta Rodrigues Aguiar

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Ana Paula Gularte Macedo

Gabriel Calazans Baptista

Graziela Piovesan

Gustavo Haas Lermen

Izabelle Oliveira Ribeiro

Kátia Regina Frizzo

Lírian Becker Ferreira – in memorian

Lisiane Wasem Fagundes

Marcio Mariath Belloc

Sandra Denise de Moura Sperotto

RONDÔNIA
INTEGRANTES ATUAIS

Eglin Thaís da Penha Gonçalves

Elias Palhano Neto Junior

João Edis de Oliveira

Maria do Socorro Soares (coordenação)

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Célia Martins de Lima

Eliana Pasini

Eliezer Bispo dos Santos

RORAIMA
INTEGRANTES ATUAIS

Adailton Paulino Vieira

Laura Gonçalves Ferreira

Neusa Maria Silva do Nascimento (coordenação)

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Lincoln Costa Valença

SANTA CATARINA
INTEGRANTES ATUAIS

Alessandra Daros Nunes

Cátia de Lurdes Ferreira Marcon

Cinara Maria Lize Saggioratto

Dirceu Antonio Perondi

Edson Luiz Medeiros (coordenação)

Guilherme Daniel Pupo

Ivania da Silva Rosalino May

Jocivania Pesenti

Renata Cristiane do Amaral

Ricardo Nestor de Paula

Roseclair Regina Rizzatti Barros

Vanderlei Bez Batti

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Alessandro Vernize

Chrisler Mendes Wessler

Fernanda Vicenzi Pavan

SÃO PAULO
INTEGRANTES ATUAIS

Ana Lucia Pereira

Angela Maria Machado Major Noronha

Antonio Claudio Galvão

Antonio Roberto Stivalli

Bruno Tessari Cobra

Carolina Vitti Domingues 

Celia Cristina Pereira Bortoletto

Cesar André Fattori

Clarisvan Do Couto Gonçalves

Diego Roberto Meloni

Edivaldo Alves Trindade

Ely Regina Goulart Bernardes
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Frederico Machado de Almeida

Gabriela Junqueira Calazans

Hórtis Aparecido de Souza

Isabel Cristina Fuentes

Jussara Moraes Hatae Campoville

Lêda Máriam Naked Tannus Fonseca

Liliane Cristina Nakata

Mara Ghizellini Jacinto

Márcia Aparecida Bertolucci Pratta

Marcia Marinho Tubone (coordenação)

Marcio Travaglini Carvalho Pereira

Marco Antonio Manfredini

Margarida Midori Uchida

Maria Elizabeth Sartorelli

Nelo Augusto Poletto

Nielse Cristina de Melo Fattori

Solange Cristina Aparecida Vialle

Tania de Freitas Perinazzo

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Ana Emilia Gaspar

Daniele Marie Guerra

Denise Fernandes Carvalho – in memorian

Everton Lopes Rodrigues

Mariana Fonseca Paes

Melissa Sproesser Alonso

Silvia Elisabeth Forti Storti

SERGIPE
INTEGRANTES ATUAIS

Edylenia Gonçalves Pereira

Elisônia Moura Lisboa (coordenação)

Rosiane Gomes Souza

Yelena de Resende Moura

TOCANTINS
INTEGRANTES ATUAIS

Francisco Rubens Pereira Silva (coordenação)

Luci Aparecida Vieira de Lara

Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo

Rodolfo Pereira Martins

Yatha Anderson Pereira Maciel

INTEGRANTES QUE PARTICIPARAM DO PROJETO

Perciliana Joaquina Bezerra de Carvalho

Wolney Jacomo de Sousa
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