
 

 
 
 
 
 

 

 
RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES 
 

3º Quadrimestre de 2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Palmas-TO 

 



     

 

2 

 

 

 

 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins – Cosems/TO 

 

 

Diretoria Executiva: 

 

 

 Presidente: Jair Pereira Lima (Nova Olinda) 

 1ª. Vice-Presidente: Maria das Dores Abreu Farias (Sítio Novo) 

 2ª Vice-Presidente: Lucione de Oliveira Negre (Monte Carmo) 

 Diretoria Administrativa: Amilton Pereira Lopes (Itapiratins) 

 Adjunto da Diretoria Administrativa: Paula Sabrinne Caldeira Mota Varão (Chapada de 

Areia) 

 Diretoria de Comunicação: Warley Coelho Cirqueira (Novo Jardim) 

 Adjunto da Diretoria de Comunicação: Mariana da Silva Coelho (Dueré) 

 Diretoria Financeira: Rondinelly da Silva e Souza (Caseara) 

 Adjunto da Diretoria de Financeira: Renato Donizeti Fischer (Miranorte) 

 Diretoria de Descentralização e Regionalização:  Nelson Queiroz de Souza Neto 

(Maurilândia) 

 Adjunto da Diretoria de Descentralização e Regionalização: Anna Crystina Mota Brito 

Bezerra 

 

Conselho Fiscal: 

 

 1º Conselheiro Titular: Edimar Sônia da Silva (Conceição) 

 2º Conselheiro Titular: Sherlla Monsione Moreira Borges (Pequizeiro) 

 3º Conselheiro Titular:  Laércio Batista Nunes (Lizarda) 

 1º Conselheiro Suplente: Rosewelt Fernandes Cormineiro (Muricilândia) 

 2º conselheiro Suplente: Viviana Naves Sales (Santa Rita) 

 2º Conselheiro Suplente: Natividade Alves Palma (Araguatins) 

 

 

 

 



     

 

3 

 

 

 

 

 

 

Sumário 

 
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................... 4 

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA ............................................................. 6 

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADE DO APOIO INSTITUCIONAL DO COSEMS/TO ................................... 26 

4 . RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO .............................................. 32 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

4 

1. INTRODUÇÃO 

 
 

Considerando o Estatuto do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

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

Tocantins - Cosems/TO, em 20 de fevereiro de 1997, foi constituído como associação, sem fins 

econômicos, possuindo personalidade jurídica de direito privado, atuando em âmbito estadual, com 

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

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

informações e experiências e ao apoio coletivo no encaminhamento de soluções para problemas de 

saúde de interesse local, regional e estadual, nos termos da Lei 12.466 de 2011, regendo-se pelo 

presente Estatuto. 

 

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

COSEMS-TO se propõe a: 

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

II - Manter o intercâmbio com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

Conasems e com os Cosems dos demais estados; 

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

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

Regional, Estadual e Federal, com direito a voz e voto nas instâncias de definição e decisão das 

políticas, diretrizes e ações de saúde; 

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

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins, na defesa da saúde pública realizando 

atividades e projetos que visem o fortalecimento e aprimoramento do Sistema Único de Saúde; 

VI - Motivar e assessorar o planejamento da saúde municipal objetivando atender, dentro 

do espaço local e regional, as principais prioridades estabelecidas pelas instâncias decisórias do 

Sistema Único de Saúde; 

VII - Estimular o desenvolvimento organizacional das Secretarias Municipais de Saúde; 

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

e ações dos serviços de saúde; 
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IX - Lutar pela ampliação do financiamento do SUS e pelo aprimoramento da Gestão do 

SUS; 

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

experiências e aprofundar as discussões entre os Municípios na área de saúde, seja no âmbito local, 

regional ou estadual.  

 
Diretoria Executiva: 

I – Participar das Assembleias Gerais da Entidade; 

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

III – Solicitar informações atualizadas sobre as contribuições de representação 

institucional dos associados; 

IV – Solicitar apoio e serviços disponibilizados aos associados; 

V – Requerer e receber informações institucionais referentes ao Sistema Único de Saúde; 

VI – Solicitar providências da direção da entidade quando não respeitado o presente 

estatuto; 

VII – Solicitar recurso à Assembleia Geral de pleitos recusados ou negados por decisão 

dos órgãos do Colegiado; 

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

nomeado junto à Diretoria Executiva, com os mesmos direitos e deveres do titular; 

Secretaria Municipal de Saúde associada; 

 IV – Prestar informações à Diretoria Executiva sempre que for solicitado;  

V – Comprovar os pagamentos da contribuição de representação institucional sempre 

que for solicitado. 

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

participar de eventos indicados pelo Conselho e custeados pelo mesmo. 

Considerando a Resolução CONASEMS 004/2018 que homologa e submete à aprovação do 

Conares e regulamento para prestação de contas do Cosems ao CONASEMS referente aos recursos 

oriundos da contribuição e representantes institucional, e conforme a Deliberação Conares 002/2018 

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

providências.  
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Dessa forma, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e a equipe do COSEMS-TO vem, se 

ajustando para cumprir com as orientações da Deliberação Conares 002/2018 com apresentação, 

análise e aprovação de documentos de prestação de contas e relatórios de atividades quadrimestrais 

e anual, assim como programa anual de atividades e está em processo de criação do Estatuto 

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

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

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

e Relatório Anual de Gestão, até o dia 31 de março do ano seguinte, relativos a todos os recursos 

oriundos do FNS, sem prejuízo da previsão de eventuais outras fontes de receitas; 

2.2.2  Prestar contas ao CONASEMS dos recursos recebidos à título de Contribuição 

de Representação Institucional, observando os termos deste Regulamento Interno;  

2.2.3  Zelar pelo correto uso dos recursos obedecendo à legislação vigente, às normas 

estabelecidas em seus respectivos Estatutos, Regimentos e Regulamentos, assim como aos 

regramentos de aplicação contábeis, observando os princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência; 

2.2.4  Manter arquivados todos os documentos e registros referentes ao objeto deste 

Regulamento Interno, por um período de 05 (cinco) anos após o cumprimento das etapas de 

apresentação e aprovação da prestação de contas pelo CONASEMS; e  

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

relativas às ações realizadas com os recursos da Contribuição de Representação Institucional dos 

municípios, em obediência à Lei nº 12.527/ 2011 e ao Decreto nº 7.724/2012, que a regulamenta. 

2. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Assim, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins COSEMS-TO, 

como objetivo de finalizar as ações desenvolvidas durante relativa ao segundo revisitar sua missão, 

valores, visão de futuro e sistematizar as prioridades da entidade para o Biênio 2019/2020. 

O Presidente do Cosems-TO, continuar cumprindo agenda virtual, ora em reuniões Técnica 

ou eventos, ora em reuniões Ordinária do Cosems, CIB, CIR, Projeto Apoiador Institucional do 

COSEMS-TO, CEMAS-TO e ora com reuniões periódicas com a equipe e despachos de demandas 

técnicas, administrativas e financeiras, ora como o cumprimento de agenda de várias reuniões com 

SES-TO. 
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Setembro de 2020 

 

O plano de trabalho foi desenvolvido conforme planejamento elaborado no mês anterior, 

considerando também as demandas espontâneas apresentadas pelos gestores.  

Reunião do Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da Saúde no Estado do 

Tocantins (CEMAS-TO), realizada em 02 de setembro de 2020 (quarta-feira), às 16h, por meio de 

videoconferência, pelo sistema CISTO.WEBEX.  

A reunião teve como pauta os seguintes assuntos para a Secretaria Estadual de Saúde – SES 

e demais membros do Comitê: 1.1. Médicos que se recusam intubar pacientes com Covid-19; 1.2. 

Situação do bloqueio dos 20 leitos no Hospital Regional de Paraíso; d) Informar a antecipação do 

pagamento a todos os leitos privados credenciados de UTI Civud-19; 1.3. Informar se ofertou 

curso/treinamento e quais os médicos que não compareceram; 1.4. Informar a possibilidade da 

criação de senha de acesso ao sistema da Regulação para o NatJus Estadual e aos órgãos de controle; 

1.5. Regularização da empresa Alícia de capacitação dos médicos que não fazem intubação em 

pacientes com Covid-19 e o nome do Diretor Técnico; 1.6. Apresentar o número de vagas para o 

curso de Suporte Avançado de Vida aos profissionais da saúde dos municípios, inclusive os da UBS; 

1.7. Assunto suspenso para a próxima reunião; 1.8. SES, COSEMS e os Municípios de Palmas e 

Araguaína, informar o planejamento de capacitação dos profissionais de saúde que estão na linha de 

frente da pandemia, por meio de multiplicadores já treinados, ofertar outros cursos de Suporte 

Avançado de Vida, inclusive os da UBS; devendo apresentar a regulamentação das inscrições e as 

regras de não comparecimento; 1.9. ETSUS e COSEMS informar a resposta se houve interlocução com 

os Municípios polos para resolver sobre a coleta e a entrega de exames PCR junto ao LACEN de 

Palmas; 1.10. SES informará se irá acatar as sugestões apresentadas na última reunião como: 

referência e contrarreferência de pacientes internados em Palmas para outras unidades hospitalares, 

inclusive os pacientes da UPA, mas com garantias de retorno à capital em caso de descompensarão 

ou criar Hospital de Campanha; bem como adotar o protocolo e o formulário utilizado em São Paulo 

os quais foram encaminhados pelo Dr. Paulo do projeto “Todos pela Saúde”; 1.11. Informar que o 

COSEMS cumpriu com a lista das ambulâncias dos municípios que estão aptas para transportar os 

pacientes com Covid-19; 1.12. Previsão de data de indicação de outro médico ao Município de Arraias 

e início do treinamento para equipe; 1.13. Andamento do processo de contratualização de médicos 
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ou empresa para Araguaína e Gurupi, devendo informar qual empresa e quantos médicos; 1.14. CRM 

informar se terá condições de fazer reuniões com os médicos; 1.15. CEMAS informará sobre a 

publicação das Recomendações. 

Apresentação da Mostra do I Congresso Virtual do Conasems onde foram apresentadas 

Experiência Virtual, algum trabalho exitoso no 

enfrentamento da Covid-19, foi realizada pré-

seleção com pareceria a banca de avaliação na 

Escola Tocantinense do Sistema Único de Saúde 

Dr. Gismar Gomes – Etsus, no dia 03 de 

setembro de 2020, às 14h30.  

A “1ª Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS – enfrentamento à Covid-19” promove o encontro, 

a troca de experiências, a construção de novos conhecimentos e o aprendizado entre trabalhadores 

e gestores da saúde no âmbito municipal. Consiste na apresentação de experiências de impacto 

positivo para o SUS em todo o Brasil. 

Experiência da Secretaria de Saúde de Sítio Novo do Tocantins é selecionada na 2ª etapa da 

"Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS". 

O projeto "Prefeitura em ação: a importância da intersetorialidade no combate a pandemia 

da Covid-19,", de autoria da Secretaria Municipal de Saúde de Sítio Novo do Tocantins foi selecionado 

no I Congresso Virtual do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), para 

ser apresentado na Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS. O trabalho é de autoria do analista Paulo 

César Farias e contou com total apoio da Secretária de Saúde de Sítio Novo, Dora Farias. 

A apresentação da live ocorrerá no dia 22 de setembro. Até o momento, nas duas etapas, 

foram inscritos 834 trabalhos e 381 

foram pré-selecionados pelos Cosems 

para serem avaliados. Cada um deles 

passou pelo crivo dos avaliadores até a 

decisão final de escolher mais nove 

experiências exitosas no 

enfrentamento à Covid-19 nos 

municípios brasileiros. Entre essas nove 

está a experiência do Tocantins. 

Figura 1: - I Congresso Virtual do CONASEMS 

Figura 2 - Experiência da Secretaria de Saúde de Sítio Novo do 

Tocantins é selecionada na 2ª etapa da "Mostra Virtual Brasil, 

aqui tem SUS". 
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Também foram selecionados os trabalhos dos municípios de Paudalho- PE, Quissamã- RJ, 

São João do Triunfo- PR, Brasília-DF, Altos-PI, Cerro Corá-RN, Porto Walter-AC e Anápolis-GO. As 

transmissões serão feitas pelo canal do Conasems no YouTube.  

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS-TO) participou na tarde desta 

segunda-feira, 31, de uma reunião com a Bancada Federal do Estado do Tocantins, para tratar dos 

problemas enfrentados pelas Secretarias Municipais de Saúde e para defender os interesses dos 

nossos Gestores.  

Na pauta estava as dificuldades enfrentadas na saúde durante a pandemia da Covid-19. De 

acordo com o Presidente do COSEMS-TO, Jair Pereira Lima, o encontro foi muito importante para 

manifestar as necessidades das Gestões 

Municipais. "Falamos sobre a nossa 

conquista pro Hospital de 

Augustinópolis, da qual fomos 

protagonistas. Também falamos sobre 

as necessidades de UTIs nos hospitais de 

referência de Porto Nacional, Paraíso do 

Tocantins, Colinas e Dianópolis. Essa 

reunião foi muito importante para 

mostrarmos essa realidade e pedirmos apoio da Bancada Federal", destacou. 

Ficou acordado de que o COSEMS-TO oficializaria as demandas e que uma nova reunião será 

marcada para discutir a saúde do Tocantins diretamente com a Bancada. Também estavam presentes 

a vice-presidente do COSEMS, Dora Farias, os Diretores Rondinelly Sousa e Renato Fischer, a 

senadora Kátia Abreu, os deputados federais Célio Moura e Professora Dorinha, o Secretário 

Executivo do Conasems Mauro Junqueira, Secretários Municipais de Saúde do Tocantins, Ministério 

Público Estadual, e representantes dos demais membros da Bancada. 

 

Dando continuidade Reunião da Comissão Intergestores Regional - CIR é uma instância de 

cogestão no espaço regional com o objetivo de constituir um canal permanente e contínuo de 

negociação e decisão entre os gestores municipais e o estado para constituição de rede regionalizada, 

pactuando de forma consensual a definição das regras da gestão compartilhada do Sistema Único de 

Figura 3 - Diretoria do COSEMS-TO participa de Reunião com a 

Bancada Federal e defende UTIs para hospitais de referência 

https://www.youtube.com/canalconasems
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Saúde - SUS composta por representantes da SESAU - TO e de todos os secretários municipais de 

saúde da região.  Foram realizadas reuniões pela plataforma do zoom, onde foram apresentadas o 

Funcionamento das Comissões Intergestores Regionais (CIR) no Estado do Tocantins, no período da 

pandemia por COVID-19 e foram 

apresentadas as metas, municipal e 

regional, dos indicadores que compõem 

o rol da Pactuação Interfederativas para 

o ano de 2021, conforme Resolução CIT 

nº 8/2016 e nº 45/2019. Por intermédio 

do COSEMS, demandas da Região 

Sudeste são debatidas com Secretário 

de Estado da Saúde, uma reunião no gabinete do Secretário Estadual do Tocantins.  

O Presidente do COSEMS-TO, Jair Pereira Lima – SMS de Nova Olinda, se reuniu nesta quinta-

feira, 24 de setembro de 2020, com o 

Secretário de Estado da Saúde, Luiz 

Edgar Leão Tolini, e com as Secretárias 

da Região Sudeste Sra. Cleidimar 

Rodrigues Soares de Abreu – SMS de 

Arrais do Tocantins, Sra. Elenice Rocha 

Souza – SMS de Aurora do Tocantins, 

Sra. Sônia Edimar  Sônia da Silva – SMS 

de Conceição do Tocantins e Sra. 

Deusélia Palmeira do Prado Oliveira – 

SMS de Combinado do Tocantins. Na ocasião, foram tratados assuntos de extrema relevância como 

a rede instalação no Hospital Regional de Arraias, entre outras demandas da referida Região. 

 

Outubro de 2020 

Dando comunidade ao processo da agenda Reuniões da CIR em outubro de 2020, 

virtualmente, foram convidados os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Tocantins e demais 

profissionais para participarem da 4º Reunião Ordinária das Comissões Intergestores Regional (CIR), 

que teve como objetivo principal discussão e aprovação da Pactuação Interfederativas 2021. 

Figura 4:  - Calendário da CIR de setembro de 2020. 

Figura 5 : Reunião no gabinete do Secretário Estadual do Tocantins. 
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O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) 

realizou nesta terça-feira (20), com início às 10h, a Premiação Secretário Nota 10 para os anos de 

2019 e 2020. O evento aconteceu no Serranos Park Hotel em Paraíso do Tocantins e foi destinado 

aos Secretários Municipais de Saúde da Região do Cantão, que conta com 15 municípios da região. 

Na oportunidade foram premiados os secretários que tiveram destaque na pasta da saúde 

em seus respectivos municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do 

COSEMS decidiu pela premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à 

Covid-19. 

De acordo com o Presidente do COSEMS, Jair Pereira Lima, que também é Secretário 

Municipal de Saúde de Nova Olinda, a decisão foi tomada em comum acordo com a Diretoria. “Nos 

reunimos com toda a diretoria do COSEMS e 

decidimos premiar em 2020 todos os 

secretários de saúde dos 139 municípios do 

Tocantins, por entender que realizaram um 

trabalho relevante durante esta pandemia”, 

destaca. 

Confira o Resultado das Premiações para a Região Cantão: 

 

 

 

Figura: 6 - Reunião das CIR's 

Figura: 7 - Premiação Secretário Nota 10 na Região Cantão. 
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Tabela 1 - Vencedores do ano de 2019 - Cantão 

     Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Abreulândia  Zulmirane Soares Lima  

2 Araguacema  Cleitonett Pereira Rocha 

2 Divinópolis  Adriana Alves Pereira  

3 Caseara Rondinelly da Silva e Souza 

4 Marianópolis  Edivaldo Araújo dos Santos  

5 Nova Rosalândia  Dione Ribeiro da Silva 

6 Paraíso do Tocantins  Rosirene Gomes Leal  

7 Pugmil  Aurora Alves do Nascimento Figueiredo 

 

Tabela 2 - Vencedores do ano de 2020 - Cantão 

     Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Abreulândia  Zulmirane Soares Lima  

2 Araguacema  Cleitonett Pereira Rocha 

3  Barrolândia  Lindalva Cardoso de Almeida Santos 

4 Caseara Rondinelly da Silva e Souza 

5 Chapada da Areia Paula Sabrinne Caldeira Mota Varão 

6 Cristalândia  Leila Cantuário Brito 

7 Divinópolis  Adriana Alves Pereira  

8 Dois Irmãos do Tocantins  Hiago Miranda Lopes 

9 Lagoa da Confusão Edvaldo Almeida Lima 

10 Marianópolis  Edivaldo Araújo dos Santos  

11 Monte Santo do Tocantins Lúcia Gomes Sousa 

12 Nova Rosalândia  Dione Ribeiro da Silva 

13 Paraíso do Tocantins  Rosirene Gomes Leal  

14 Pium Neila Minervina Aparecida Lopes e Oliveira Barros 

15 Pugmil Aurora Alves do Nascimento Figueiredo 

 



 

9º Reunião Ordinária da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) 

do ano de 2020 que, respeitando as 

medidas de prevenção da transmissão 

do novo Coronavírus e, consequente 

propagação da COVID - 19, aconteceu no 

dia de 22 de outubro de 2020 (quinta-

feira) a partir das 09hs00min, por Web 

conferência pelo aplicativo Zoom. Foram 

informados aos Gestores (as) e disponibilizado uma enquete de acesso disponibilizado logo pela 

manhã. Para acompanhar Reunião eram necessários que o aplicativo esteja baixado em seu celular 

ou computador. 

 

 Dando continuidade agenda da premiação o Conselho das Secretarias Municipais de 

Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) realizou nesta terça-feira, com início às 19h, a 

Premiação Secretário Nota 10 para os anos de 2019 e 2020. O evento aconteceu no Centro de 

Convenções de Itapiratins e foi destinado aos Secretários Municipais de Saúde da Região Cerrado 

Tocantins Araguaia, que conta com 23 municípios. 

Na oportunidade foram premiados os secretários que tiveram destaque na pasta da saúde 

em seus respectivos municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do 

COSEMS decidiu pela premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à 

Covid-19. 

De acordo com o Presidente do COSEMS e Secretário Municipal de Saúde de Nova Olinda, 

Jair Pereira Lima, é muito importante esse reconhecimento aos Gestores de Saúde. “Decidimos 

premiar todos os Secretários e Secretárias pelo trabalho de enfrentamento à pandemia realizado 

este. Todos e todas são merecedores. Não foi fácil, mas estamos conseguindo trabalhar 

diuturnamente e fazendo a nossa parte para combater esse vírus. O COSEMS está à disposição de 

todas as Secretarias”, disse. 

O anfitrião da noite foi o diretor administrativo do COSEMS e Secretário de Saúde de 

Itapiratins, Amilton Pereira Lopes. Para ele, receber os Gestores é uma forma de reconhecer todo o 

trabalho realizado. “Recebi o Prêmio Secretário Nota 10 referente aos anos de 2019 e 2020. 

Figura 8:  9º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite - 

CIB 
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 Agradeço primeiramente a 

minha equipe de saúde e o nosso 

prefeito Sandro Rodrigues, por todo 

o investimento que tem feito na área 

no nosso município. Também 

parabenizo o COSEMS por esse 

trabalho de reconhecimento. 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Vencedores do ano de 2019: Cerrado Araguaia Tocantins 

     Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Brasilândia  Clésio Alves da Silva 

2 Centenário  Kelma de Souza França 

3 Itapiratins   Amilton Pereira Lopes  

 
Vencedores do ano de 2020 

     Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Arapoema  Vagner Araújo Silva 

2 Bandeirantes do Tocantins Samara dos Santos Resende Feitosa 

3 Bernardo Sayão  Elias Rodrigues Ribeiro  

4 Bom Jesus do Tocantins  Rui Moura Gonçalves  

5 Brasilândia  Clésio Alves da Silva 

6 Centenário  Kelma de Souza França 

7 Colinas do Tocantins   José maria Felipe Brazão Mendes  

8 Colméia  Vancélio Valdivino de Sousa  

Figura 10 - Premiação Secretário Nota 10 na Região Cerrado 

Tocantins Araguaia 
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Tabela 4 - Vencedores do ano de 2020: Cerrado Araguaia do Tocantins.

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) 

realizou nesta terça-feira, 27 de outubro de 2020, com início às 10h, a Premiação Secretário Nota 10 

para os anos de 2019 e 2020. O evento aconteceu no Hotel Rio Sono em Palmas e foi destinado aos 

Secretários Municipais de Saúde da Região Capim Dourado, que conta com 14 municípios. 

Na oportunidade foram premiados os secretários que tiveram destaque na pasta da saúde 

em seus respectivos municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do 

COSEMS decidiu pela premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à 

Covid-19. 

De acordo com o Presidente do COSEMS e Secretário Municipal de Saúde de Nova Olinda, 

Jair Pereira Lima, é um orgulho poder reconhecer os trabalhos dos Gestores de Saúde. “Costumo 

dizer que o nosso trabalho é diferente de todos os outros dentro no Poder Público. Quando chega o 

final de semana, profissionais de outras áreas e pastas tendem a descansar. Já nós, Secretários e 

9 Couto Magalhães  Helder Lucas da Silva Costa  

10 Goianorte  José Helenilson R. Araújo 

11 Guaraí  Marlene de Fátima Sandri Oliveira  

12 Itacajá  Rosivânia Freitas Teixeira  

13 Itapiratins   Amilton Pereira Lopes  

14 Itaporã do Tocantins Sandra Neres Rezende 

15 Juarina  Adriana Lécia Terto Xavier 

16 Palmeirante: Dulcileya Bento da Nóbrega 

17 Pedro Afonso Dilvana Mariceu Ribeiro Peres Machado  

18 Pequizeiro Sherlla Monsione Moreira Borges 

19 Presidente Kennedy  Verônica Teodoro Pires  

20 Recursolândia  Walter Machado de Souza  

21 Santa Maria do Tocantins  Aldeiris Alves Bomfim 

22  Tupirama  Anderson Fazolo Waltte 

23 Tupiratins  Maria Lúcia Duarte Camelo  
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Secretárias de Saúde, não paramos em momento algum. Na pandemia esse trabalho foi intensificado 

e nada mais justo do que reconhecer todos e todas”, disse. 

Já para o ano de 2019, foram adotados critérios de escolha, a exemplo de edições anteriores 

da premiação. Dentre estes, o percentual de 80% de metas alcançadas dos indicadores do SISPACTO, 

80% dos indicadores do PQAVS e o desempenho no cumprimento das metas pactuadas dos 

indicadores de saúde, tanto para aumentar ou reduzir índices que promovam a saúde da população. 

Confira o Resultado das Premiações para a Região Capim Dourado: 

Tabela 5 - Vendedores do ano de 2019: Capim Dourado 

     Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Aparecida do Rio Negro Sebastiana da Conceição Batista 

2 Lajeado  Rosivaldo da Silva Pinho  

3 Miranorte  Renato Donizeti Ficher  

4 São Félix do Tocantins  Nizan Pereira de Sousa 

Tabela 6 - Vencedores do ano 2020: Capim Dourado 

    Nº MUNICÍPIO NOME 

1 Aparecida do Rio Negro Sebastiana da Conceição Batista 

2 Tabocão Maria Odete da Silva Souza Guimarães 

3 Lagoa do Tocantins Mauro Rogério  de Almeida 

4 Lajeado Rosivaldo da Silva Pinho 

5 Lizarda Laércio Batista Nunes 

6 Miracema do Tocantins Raimundo Dias Leal Junior 

7 Miranorte Renato Donizeti Ficher 

8 Novo Acordo Isael de Andrade Azevedo 

9 Palmas Valéria Silva Paranaguá 

10 Rio dos Bois Maria Vitalina Fernandes Araújo 

11 Rio Sono Namayra B. Gomes 

12 Santa Tereza do To Creuzélia Regina Felincio dos Santos Aires 

13 São Félix do Tocantins Nizan Pereira de Sousa 

14 Tocantínia 
Maria Zenite Cardoso de Moura 
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O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) 

realizou nesta terça-feira, 27, de outubro de 2020, com início às 19h, a Premiação Secretário Nota 10 

para os anos de 2019 e 2020. O evento aconteceu Chácara Bertolini, em Dianópolis e foi destinado 

aos Secretários Municipais de Saúde da Região Sudeste, que conta com 15 municípios. 

Na oportunidade foram premiados os secretários que tiveram destaque na pasta da saúde 

em seus respectivos municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do 

COSEMS decidiu pela premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à 

Covid-19. 

De acordo com o Presidente do COSEMS e Secretário Municipal de Saúde de Nova Olinda, 

Jair Pereira Lima, é um orgulho poder reconhecer os trabalhos dos Gestores de Saúde. “Costumo 

dizer que o nosso trabalho é diferente de todos os outros dentro no Poder Público. Quando chega o 

final de semana, profissionais de outras áreas e pastas tendem a descansar. Já nós, Secretários e 

Secretárias de Saúde, não paramos em momento algum. Na pandemia esse trabalho foi intensificado 

e nada mais justo do que reconhecer todos e todas”, disse. 

Já para o ano de 2019, foram adotados critérios de escolha, a exemplo de edições anteriores 

da premiação. Dentre estes, o percentual de 80% de metas alcançadas dos indicadores do SISPACTO, 

80% dos indicadores do PQAVS e o desempenho no cumprimento das metas pactuadas dos 

indicadores de saúde, tanto para aumentar ou reduzir índices que promovam a saúde da população. 

A premiação para a Região Sudeste dá sequência a uma série de premiações que 

acontecerão nos próximos dias. No dia 29 será a vez de Gurupi sediar a premiação da região Ilha do 

Bananal, no período da manhã; e a noite em Porto Nacional, a região Amor Perfeito. Já no dia 4 de 

novembro, serão realizadas premiações em Sitio Novo, para a região do Bico do Papagaio e a noite 

em Araguaína para a região do Médio Norte. 

 

Tabela 7 - Vencedores do ano de 2019: Sudeste 

   Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Lavandeira do Tocantins Conceição das Dores Pereira da Silva 

2 Rio da Conceição Décio Gomes do Nascimento 
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Tabela 8 - Vencedores do ano de 2020: Sudeste 

    Nº  MUNICÍPIO NOME 

1 Almas Jurimar José Trindade 

2 Arraias Cleidimar Rodrigues Soares de Abreu 

3 Aurora do Tocantins Elenice Rocha Souza 

4 Combinado Deusélia Palmeira do Prado Oliveira 

5 Conceição do Tocantins Edimar  Sonia da Silva 

6 Dianópolis Juliana Rodrigues Martinez Taffner 

7 Lavandeira Conceição das Dores Pereira da Silva 

8 Novo Alegre Gilmar Luiz Drebes 

9 Novo Jardim Warley Coelho Cirqueira 

10 Paranã Josiane Viana Camelo Conceição 

11 Ponte Alta do Bom Jesus Juliana Rodrigues Paiva 

12 Porto Alegre do Tocantins Valentim Cardoso Araújo Neto 

13 Rio da Conceição Décio Gomes do Nascimento 

14 Taguatinga Sirlene Pereira dos Santos Farias 

15 Taipas do Tocantins Manoel Rodrigues Pereira 

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) 

realizou nesta quinta-feira, 29, com início às 19h, a Premiação Secretário Nota 10 para os anos de 

2019 e 2020. O evento aconteceu Porto Nacional e foi destinado aos Secretários Municipais de Saúde 

da Região Amor Perfeito, que conta com 13 municípios. 

Na oportunidade foram premiados os secretários que tiveram destaque na pasta da saúde 

em seus respectivos municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do 

COSEMS decidiu pela premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à 

Covid-19. 
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De acordo com o Presidente do COSEMS e Secretário Municipal de Saúde de Nova Olinda, 

Jair Pereira Lima, parabenizou todos os Gestores de Saúde pelo trabalho realizado no enfrentamento 

da Pandemia. Para ele, entregar essa premiação só vem a reconhecer todo o trabalho realizado. “Para 

Secretários e Secretárias de Saúde do Estado do 

Tocantins. Essa homenagem do Conselho a todos e 

todas é essencial para o trabalho de vocês, pois o 

reconhecimento é importante. Contem com a nossa 

Diretoria”, declarou. 

Já para o ano de 2019, foram adotados 

critérios de escolha, a exemplo de edições 

anteriores da premiação. Dentre estes, o percentual 

de 80% de metas alcançadas dos indicadores do 

SISPACTO, 80% dos indicadores do PQAVS e o desempenho no cumprimento das metas pactuadas 

dos indicadores de saúde, tanto para aumentar ou reduzir índices que promovam a saúde da 

população. 

A premiação para a Região Amor Perfeito dá sequência a uma série de premiações que 

acontecerão nos próximos dias. No dia 4 de novembro, serão realizadas premiações em Sitio Novo, 

para a região do Bico do Papagaio e a noite em Araguaína para a região do Médio Norte. 

 

O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) 

realizou nesta quarta-feira, com início às 10h, a Premiação Secretário Nota 10 para os anos de 2019 

e 2020. O evento aconteceu em 

Sítio Novo do Tocantins e foi 

destinado aos Secretários 

Municipais de Saúde da Região 

Bico do Papagaio, que conta 

com 24 municípios. 

Na oportunidade foram 

premiados os secretários que 

tiveram destaque na pasta da 

saúde em seus respectivos 

Figure 9 - Premiação Secretário Nota 10 na 
Região Amor Perfeito. 

Figura 10 - Secretárias e Secretários de Saúde da Região Bico 

do Papagaio recebem o prêmio "Secretário Nota 10". 
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municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do COSEMS decidiu pela 

premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à Covid-19. 

De acordo com a vice-presidente COSEMS e Secretária Municipal de Saúde de Sítio Novo, 

Dora Farias, a premiação vem a reconhecer todo o esforço realizado pelos Gestores de Saúde. Ela, 

que também foi a anfitriã do evento, agradeceu ainda a presença de todos e todas na comemoração. 

“Agradeço primeiramente a minha equipe de saúde e o nosso prefeito, Alexandre Farias, por todo o 

investimento que tem feito na área no nosso município. Também parabenizo o COSEMS por esse 

trabalho de reconhecimento. Isso mostra que um trabalho bem organizado, planejado e executado 

para a população tende a sempre dar bons frutos”, declarou. 

Para o ano de 2020 a Diretoria do COSEMS decidiu premiar os Secretários de Saúde que 

estiveram a frente do enfrentamento da pandemia. O objetivo, conforme destacou o presidente do 

Conselho, Jair Pereira Lima, foi o de reconhecer o importante trabalho realizado pelos Gestores no 

período. 

Já para o ano de 2019, foram adotados critérios de escolha, a exemplo de edições anteriores 

da premiação. Dentre estes, o percentual de 80% de metas alcançadas dos indicadores do SISPACTO, 

80% dos indicadores do PQAVS e o desempenho no cumprimento das metas pactuadas dos 

indicadores de saúde, tanto para aumentar ou reduzir índices que promovam a saúde da população. 

 

Tabela 9 - Vencedores do ano de 2019: Bico do Papagaio 

Nº MUNICÍPIO NOME 

1 Buriti do Tocantins Antomária Ferreira da Silva 

2 Cachoeirinha Geandro Paiva de Oliveira 

3 Maurilândia do Tocantins Nelson Queiroz de Souza Neto 

4 Nazaré Arley Matias Rodrigues 

5 Palmeiras do Tocantins Salione Rodrigues Carneiro 

  

Tabela 10 - Vencedores do ano de 2020: Bico do Papagaio. 

Nº MUNICÍPIO NOME 

1 Aguiarnópolis Cristiane Barros da Cruz Tomaz  

2 Ananás Luiz Neto Fernandes Silva 
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3 Angico Sérgio Miranda Lima 

4 Araguatins Natividade Alves Palma 

5 Augustinópolis  Tacianny Padilha Targino 

6 Axixá do Tocantins Laís Milhomem Cazimiro 

7 Buriti do Tocantins Antomária Ferreira da Silva 

8 Cachoeirinha Geandro Paiva de Oliveira 

9 Carrasco Bonito Inácio Alves da Conceição 

10 Esperantina Antônio Jose Oliveira Rodrigues 

11 Itaguatins Luziane de Oliveira S. Nogueira 

12 Luzinópolis Elisane de Sousa Mota da Luz 

13 Maurilândia do Tocantins Nelson Queiroz de Souza Neto  

14 Nazaré Arley Matias Rodrigues  

15 Palmeiras do Tocantins Salione Rodrigues Carneiro 

16 Praia Norte Claudilene Sousa Fortaleza 

17 Riachinho Wiví Ribeiro Pinto (Homem) 

18 Sampaio D'Paula Martins Lopes (Mulher) 

19 Santa Terezinha do TO Diana Maria Alves de Araújo Lima 

20 São Bento do Tocantins Maria dos Santos M. de Oliveira Santos 

21 São Miguel do Tocantins Ana Paula da Costa Carvalho  

22 São Sebastião do TO  Caiane Nunes Ferreira 

23 Sítio Novo do Tocantins Maria das Dores Abreu Farias  

24 Tocantinópolis Jair Teixeira Aguiar  

 

 

  O Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins (COSEMS – TO) 

realizou nesta quarta-feira, com início às 10h, a Premiação Secretário Nota 10 para os anos de 2019 

e 2020. O evento aconteceu em Araguaína e foi destinado aos Secretários Municipais de Saúde da 

Região Médio Norte, que conta com 17 municípios. 

Na oportunidade foram premiados os secretários que tiveram destaque na pasta da saúde 

em seus respectivos municípios no ano de 2019 e também 2020. No ano corrente, a Diretoria do 
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COSEMS decidiu pela premiação de todos os secretários, pela atuação destes no enfrentamento à 

Covid-19. 

O presidente do COSEMS, Jair Pereira Lima, secretário de Saúde de Nova Olinda, foi um dos 

vencedores dos anos de 2019 e 2020. Ele parabenizou todos os demais gestores e gestoras que 

receberam o prêmio e também agradeceu a equipe de sua cidade, que foi fundamental para a 

conquista dos prêmios. “Como Presidente do COSEMS parabenizo nossos secretários e secretárias 

que trabalham diuturnamente para levar um atendimento em saúde de qualidade para a nossa 

gente, especialmente neste momento e pandemia. E para minha equipe todo o meu respeito. Só 

conseguimos ser ‘secretário nota 10’, com uma equipe nota mil”, destacou. 

Em 2020 a Diretoria do Conselho decidiu premiar todos os Secretários de Saúde, devido ao 

trabalho realizado no enfrentamento da pandemia. Já para o ano de 2019, foram adotados critérios 

de escolha, a exemplo de edições anteriores da premiação. Dentre estes, o percentual de 80% de 

metas alcançadas dos indicadores do SISPACTO, 80% dos indicadores do PQAVS e o desempenho no 

cumprimento das metas pactuadas dos indicadores de saúde, tanto para aumentar ou reduzir índices 

que promovam a saúde da população. A premiação para a Região Médio Norte finaliza uma série de 

premiações que ocorreram nos últimos dias. 

 
 

Tabela 11 - Vencedores de 2019: Médio Norte Araguaia 2019 

  
  

Tabela 12 - Vencedores de 2020: Médio Norte Araguaia 2020 

Nº MUNICÍPIO NOME 

1 Aragominas Ana Paula da Silva Lima 

2 Araguaína Ana Paula dos Santos Andrade Abadia 

3 Araguanã Iracema Lopes da Cruz 

4 Babaçulândia Lilian Pereira Costa 

5 Barra do Ouro Valberlene Cesar de Sousa Barros 

6 Campos Lindos Corinto Gomes dos Santos Júnior 

7 Carmolândia Luiz Roberto Borges 

Nº MUNICÍPIO NOME 

1 Aragominas Ana Paula da Silva Lima 

2 Aragominas Eneilta Alves da Luz (2019) 

3 Araguanã Iracema Lopes da Cruz 

4 Nova Olinda Jair Pereira Lima 
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8 Darcinópolis Antônia Rodrigues de Brito 

9 Filadélfia Yarle de Paula Andrade de Sousa Guimarães 

10 Goiatins Cleane Machado Feitosa 

11 Muricilândia Rosewelt Fernandes Cormineiro 

12 Nova Olinda Jair Pereira Lima 

13 Pau D'Arco Andreia Aparecida de Morais Costa 

14 Piraquê Paulo Sérgio Ferreira de Almeida 

15 Santa Fé do Araguaia Danilo Uglês dos Soares Ferreira 

16 Wanderlândia Ricardo Silva Madruga 

17 Xambioá Marcus Venícios Aguiar de Alencar 

 

Novembro/ 2020 

 

10º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do ano de 2020 que, 

respeitando as medidas de prevenção da 

transmissão do novo Coronavírus e, 

consequente propagação da COVID - 19, 

aconteceu no dia de 19 de novembro de 2020 

(quinta-feira) a partir das 09hs00min, por Web 

conferência pelo aplicativo Zoom. Foram 

informados aos Gestores (as) e disponibilizado 

uma enquete de acesso disponibilizado logo pela 

manhã. Para acompanhar Reunião eram 

necessários que o aplicativo esteja baixado em 

seu celular ou computador. 

 

5º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Regional (CIR) de 2020, foram realizadas 

virtualmente, foram convidados os Secretários Municipais de Saúde do Estado do Tocantins e demais 

profissionais para participarem da 5º Reunião Ordinária das Comissões Intergestores Regional (CIR), 

que teve como objetivo principal discussão e da Pauta Ordinária as 2021. 

 

 

 

Figura 11: 10º Reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite - CIB/TO 
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CALENDÁRIO CIR DE NOVEMBRO DE 2020 

Região de Saúde  Tipo da 
Reunião  

 
Data da Reunião  

Hora da Reunião 

Médio Norte Araguaia   

Online 

 

23 de novembro de 2020 

8:30 às 11hs 

Cerrado Tocantins Araguaia 14hs às 16:30 

Amor Perfeito   

Online 

 

24 de novembro de 2020 

8:30 às 11hs 

Ilha do Bananal  14hs às 16:30 

Sudeste  

Online 

25 de novembro de 2020 8:30 às 11hs 

Bico do Papagaio  25 de  novembro de 2020 14hs às 16:30 

Capim Dourado  

Online 

26 de novembro de 2020 8:30 às 11hs 

Cantão  26 de novembro de 2020 14hs às 16:30 

 

Dezembro/ 2020 

 

 Considerando a necessidade o Cosems/TO dar continuidade ao processo de participação das 

reuniões do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) participar na 

reunião sobre Leitos de Unidade de Terapia intensiva - UTI, foi realizada no dia 01 de dezembro de 

2020, por meio da plataforma on-line. O Sr. Rondinelly Silva e Souza – Secretário Municipal de Saúde. 

Entretanto na Reunião foram informadas pelo o Ministério da Saúde custeará 5.000 novos leitos de 

Unidade de Terapia Intensiva – UTI, por 12 meses, para combate ao Coronavírus de acordo com a 

necessidade da rede, com vista a sua incorporação na Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

 

 11º Reunião Ordinária da Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins 

(COSEMS/TO) do ano de 2020 que, foram 

realizadas no auditório Centro de 

Convenções Arnaud Rodrigues respeitando 

as medidas de prevenção da transmissão 

do novo Coronavírus, aconteceu no dia de 

10 de dezembro de 2020 (quinta-feira) a 

partir das 09hs00min, e também por Web 

conferência pelo aplicativo Zoom. Foram 

informados aos Gestores (as) e 

Figure 12 - 11º Reunião Ordinária do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Tocantins (COSEMS/TO) 
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disponibilizado uma enquete de acesso disponibilizado logo pela manhã. Para acompanhar Reunião 

eram necessários que o aplicativo esteja baixado em seu celular ou computador.   

 

11º Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO do ano de 2020 que, 

foram realizadas no auditório Centro de Convenções Arnaud Rodrigues respeitando as medidas de 

prevenção da transmissão do novo Coronavírus, aconteceu no dia de 10 de dezembro de 2020 

(quinta-feira) a partir das 14hs, e também 

por Web conferência pelo aplicativo 

Zoom. Foram informados aos Gestores 

(as) e disponibilizado uma enquete de 

acesso disponibilizado logo pela manhã. 

Para acompanhar Reunião eram 

necessários que o aplicativo esteja 

baixado em seu celular ou computador. 

 

 

Reunião dos membros da 

Diretoria do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde – CONASEMS, realizada no dia 16 de 

dezembro de 2020, das 10h00 às 16h00, em 

Brasília-DF, com posterior Coquetel de 

Encerramento do exercício de 2020. O Sr. 

Rondinelly da Silva e Souza – Secretário 

Municipal de Saúde de Caseara/TO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - 11º Reunião Ordinária da Comissão 

Intergestores Bipartite – CIB/TO 

Figure 14 - Reunião da Diretoria do 

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

 

EQUIPE:  

FRANCISCO RUBENS P. SILVA – COORDENADOR  

CARLOS ZANDONA- APOIADOR 

LUCI APARECIDA VIEIRA DE LARA – APOIADORA 

MARIA DA CONCEIÇÃO – APOIADORA 

RODOLFO PEREIRA SOARES MARTINS – 

APOIADOR 
 

Período: 

01/09/20 a 31/12/20 

 

PLANO DE TRABALHO: 

O plano de trabalho foi desenvolvido conforme planejamento elaborado no 

quadrimestre anterior, considerando também as demandas espontâneas apresentadas 

pelos gestores e pela coordenação do projeto. 

Durante o quadrimestre, o atendimento aos novos gestores foi realizado de 

forma continua. Foram realizados atendimentos de forma remota, por telefone, e-mail e 

WhatsApp e também de forma presencial. 

Realizamos orientações aos novos farmacêuticos quanto aos procedimentos 

para a troca de gestor no sistema Hórus, assim como treinamento presencial para a 

devida alimentação do sistema. 

Realizamos junto aos gestores, o acompanhamento quanto ao alcance dos 

indicadores previstos para o pagamento por desempenho, discutindo e pontuando 

estratégias para a manutenção ou melhora dos resultados. 

O acompanhamento quanto ao alcance dos indicadores previstos no PREVINE 

junto aos gestores municipais foi importante no sentido de alertá-los para a necessidade 

de articular com suas equipes sobre a importância do registro correto dos serviços 

realizados nos sistemas de informação. 

Tema – Previne Brasil 
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Problemas identificados na sua região  

Considerando a complexidade nas alterações apresentadas pelo novo modelo de 
financiamento da APS, a definição de estratégias para apoiar os gestores quanto à 
organização dos processos de trabalho, requer um planejamento conjunto focado 
não apenas no cumprimento das regras objetivando a obtenção do recurso 
financeiro, é preciso fomentar a reflexão no sentido de buscar melhores resultados 
em saúde da população e o efetivo fortalecimento da Atenção Primária (AP).  

Essa compreensão quanto ao real propósito do novo modelo, objetivando melhorar 
os resultados na APS, foi um dos desafios identificados.  

A pandemia do cononavírus foi um grande problema de saúde pública que 
comprometeu a efetiva implementação as ações relacionadas ao Previne Brasil. 

Ações e estratégias para abordagem dos gestores. 
 

Considerando que cada município tem uma realidade diferente, a provocação junto 
aos gestores foi realizada a partir do entendimento claro dos mesmos quanto ao novo 
regramento e a inserção do seu contexto atual no processo de transição. 

A articulação com a área técnica de Atenção Primária do estado, Secretaria de 
Atenção Primária do Ministério da Saúde, Conasems e Conselhos Municipais de Saúde 
foi essencial para que pudéssemos promover o alinhamento das informações. 
Ampliar a discussão com a Assistência Social foi interessante considerando os critérios 
de vulnerabilidade já definidos.  

Foi incentivada a participação das equipes de saúde no processo, a discussão não 
deve se restringir aos gestores. Treinamentos direcionados à atualização dos 
sistemas, oficinas de monitoramento e avaliação quanto aos resultados alcançados, 
foram propostas para motivar o envolvimento das equipes.  

Houve a promoção da discussão com a inclusão de pautas nas agendas definidas CIB e 
CIR como uma estratégia importante, porém foi necessário promover espaços 
ampliados que possibilitassem atividades práticas, como oficinas regionais, atividades 
de educação em saúde, utilizando metodologias ativas na discussão de casos, 
favorecendo o entendimento e o comprometimento dos gestores e suas equipes 
quanto aos objetivos propostos do novo modelo de financiamento da Atenção 
Primária.  

Figura 1. Oficina Previne Brasil - TO 
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O grupo de apoiadores realizou o levantamento sobre o perfil do território, 
considerando os critérios de ponderação, vulnerabilidade socioeconômica, perfil 
demográfico e classificação geográfica, objetivando estabelecer as ações prioritárias 
do Apoio Institucional. 

Em virtude da pandemia a atuação dos apoiadores precisou se reinventar. A 
necessidade de cumprir o isolamento social impossibilitando a realização de 
encontros presenciais, direcionou a execução de atividades de forma remota, e 
presencialmente, através de agendamentos, seguindo todas as regras sanitárias. 

Foto 2. Webconferência regional - Sudeste 

 

Alguns questionamentos discutidos com os gestores: 

1. Como podemos ampliar o cadastro da população? 
2. Como ficará a equipe NASF? 
3. Quais estratégias desenvolver diante desta Pandemia? 
4. Como está o acompanhamento das condições crônicas? 

 
Algumas estratégias planejadas: 

 
✓ Realização de reuniões de planejamento, monitoramento e avaliação das 

equipes (mensal/bimestral); 
✓ Identificação das principais dificuldades por equipe; 
✓ Avaliação da qualidade dos dados informados (CDS/PEC); 
✓ Promoção da atualização de cadastros e-SUS AB e Cartão SUS; 
✓ Programação de capacitações sobre os sistemas de informação para as 

equipes; 
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✓ Ampliação do diálogo e estratégias integradas com outras secretarias (ex: 
Assistência social e Educação) tendo em vista favorecer o cadastro de 
usuários.     

 
Foram discutidas estratégias para a melhorar os indicadores. 

Estratégias de Monitoramento 

O monitoramento foi realizado pelo acompanhamento dos avanços alcançados na 
efetivação dos cadastros e no resultado dos indicadores.  
  
Os dados disponibilizados pelo e-gestor, são utilizados para o acompanhamento 
quanto a implementação das ações para a cumprimento das metas definidas para o 
Previne Brasil. 
 
Figura 3. Acompanhamento quanto à evolução dos cadastros realizados. 
 

 
 
Figura 4.  Dados referentes aos resultados dos indicadores pactuados para 2020 no 
primeiro quadrimestre 

Departamento de Saúde da família DESF 

Painel Indicador 
Estratégia eSUS- AB 
IBGE 171890 
Município: SANTA ROSA DO TOCANTINS – TO  
Quadrimestre: 2020 Q1 
Dados Preliminares: 
Dados sujeitos à alteração 
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Nat
al 
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Hiperten
são (PA 
Aferida) 
(%) 

Diabetes 
(Hemoglo
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Glicada) 
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T
O 

1718
90 

SANTA 
ROSA 
DO 
TOCANT
INS 30 20 25 7 47 8 0 

MS/SAPS/Departamento de Saúde da Família – DESF 
Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB 
Dado gerado em: 26 de Outubro de 2020 – 21:42h 

Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária – CGIAP/DESF 
 

Principais evidências de transformação 

Compreensão por parte dos gestores quanto à real proposta do novo modelo e a 
necessidade de qualificar as ações da APS. 
  
Os avanços observados no painel do gestor quanto aos cadastros realizados, visto que 
no estado do Tocantins, o último levantamento apontou que apenas 10 municípios 
não alcançaram a meta de 70%. 
 
Observamos também melhorias nos resultados dos indiciadores pactuados. 

Outra estratégia importante foi a participação dos apoiadores de forma ativa 

e articulada com a SES na implantação do Guia Orientador. Foram vários encontros por 

webconferência no sentido de alinhar as estratégias para a efetiva implantação do guia 

no estado, integrando as ações e desta forma contribuindo para o alcance dos 

indicadores previstos no Previne Brasil. 

Figura 5. Web conferência – Implantação Guia Orientador 

 

O acompanhamento quanto à alimentação do sistema DigiSUS foi realizado 

em parceria com a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde e do Ministério da 

Saúde Regional Tocantins.  
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Figura 6. Reunião com a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde 

 

 

As atividades relacionadas à transição de gestão foram intensificadas no 

período. Muitos gestores realizaram o agendamento para o atendimento presencial, e 

também realizamos atendimentos de forma remota, visando o atendimento de 

demandas relacionadas aos procedimentos necessários para elaboração do relatório de 

transição. 

A equipe de apoiadores elaborou um modelo de relatório contemplando as 

informações necessários que foi apresentado e disponibilizado para todos os gestores. 

No sentido de qualificar a execução das ações previstas do plano de trabalho 

e para proporcionar uma aprendizagem significativa entre os gestores de saúde e suas 

equipes, é de fundamental importância trabalhar na lógica da Educação Permanente em 

Saúde – EPS. 

As atividades de EPS vem sendo desenvolvidas de forma contínua pelos 

apoiadores. Contudo, diante do grande número de novos gestores, e da necessidade de 

trabalhar os vários temas que perpassam todas as áreas da gestão municipal do SUS, faz-

se necessário estabelecer novas estratégias, utilizando metodologias ativas que 

possibilitem a necessária compreensão do gestor quanto ao gerenciamento e execução 

dos serviços e ações de saúde no município.   

CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS 

 

As atividades do apoio devem ser ajustadas com regularidade a fim de atender 

às demandas apresentadas pelos gestores municipais e coordenação do projeto, visando 
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contribuir com a operacionalização das ações nos municípios e para o fortalecimento das 

regiões de saúde. 

O acompanhamento quanto aos resultados alcançados sobre as ações previstas 

no novo modelo de financiamento da Atenção Primária, a definição de estratégias para 

aprimorar as ações de acolhimento aos novos gestores, são atividades importantes para 

o processo, objetivando subsidiar as ações de apoio no território. 

 

 

4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO 
Ações de Comunicação do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) 
entre os meses de setembro e dezembro de 2020. 
 

Setembro 

Foram realizados no mês de setembro serviços de jornalismo/assessoria de imprensa (contato com 
veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção de notícias e notas, entre outros); 
serviços de clipagem de notícias gerais; de designer gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-
TO, incluindo notícias próprias e notícias de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção 
de conteúdo para redes sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da 
página no Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 
gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; 
 

Outubro 

Foram realizados no mês de outubro serviços de jornalismo/assessoria de imprensa (contato com 
veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção de notícias e notas, entre outros); 
serviços de clipagem de notícias gerais; de designer gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-
TO, incluindo notícias próprias e notícias de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção 
de conteúdo para redes sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da 
página no Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 
gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Importante destacar que neste mês também houve 
trabalho in loco em algumas cidades, devido a entrega do prêmio “Secretário Nota-10”. 
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Novembro 

Foram realizados no mês de novembro serviços de jornalismo/assessoria de imprensa (contato com 
veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção de notícias e notas, entre outros); 
serviços de clipagem de notícias gerais; de designer gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-
TO, incluindo notícias próprias e notícias de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção 
de conteúdo para redes sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da 
página no Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 
gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Importante destacar que neste mês também houve 
trabalho in loco em algumas cidades, devido a entrega do prêmio “Secretário Nota-10”. 
 
Dezembro 
Foram realizados no mês de dezembro serviços de jornalismo/assessoria de imprensa (contato com 
veículos de comunicação local; sugestão de pautas; produção de notícias e notas, entre outros); 
serviços de clipagem de notícias gerais; de designer gráfico; de gerenciamento do site do COSEMS-
TO, incluindo notícias próprias e notícias de interesse dos Secretários Municipais de Saúde; produção 
de conteúdo para redes sociais (Cards para Facebook, Instagram e WhatsApp); gerenciamento da 
página no Facebook do COSEMS-TO; gerenciamento do perfil no instagram do COSEMS-TO; 
gerenciamento de conteúdo para WhatsApp; Produção de conteúdo material (Banners, materiais 
para eventos virtuais, entre outros); Importante destacar que neste mês também houve trabalho 
especifico de produção de conteúdo (online e impresso) para o Natal e Ano Novo. 
 
Geral 
 
Todas as postagens ocorreram nas redes sociais Facebook; Instagram (Feed e Stories) e WhatsApp. 
Também é importante destacar o trabalho de gerenciamento do site do Cosems-TO 
(http://cosemsto.org.br/). 
 
Produção e/ou compartilhamento de notícias 
 

 
 

http://cosemsto.org.br/
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Postagens realizadas na Página do Facebook do COSEMS de 
Setembro a Dezembro. É importante destacar que essas 
publicações também ocorreram no Instagram (tanto feed 
quanto stories) e que também foram compartilhadas nos grupos 
de WhatsApp do Conselho. Porém, não consta no relatório as 
publicações feitas no formato “Stories”, já que elas são 
temporárias e permanecem por apenas 24h nas redes. Segue: 
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Clipagem 

diária de 

notícias 

estaduais, 

nacionais 

e 
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internacionais de setembro a dezembro, por meio de um grupo no WhatsApp 

 

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

das mais variadas editorias, sobre assuntos que debatidos nos municípios, no Estado do Tocantins, 

no Brasil e no mundo. O objetivo é o de manter todos os Secretários e Secretárias Municipais de 

Saúde sempre bem informados. No referido quadrimestre - entre setembro e dezembro - foram mais 

de 6.000 mil notícias compartilhadas com os Gestores Municipais do Estado do Tocantins.  

Este é o relatório da Secretaria Executiva do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 

Estado do Tocantins – COSEMS/TO, referente aos meses de setembro e dezembro de 2020. 

 

Palmas, 28 de fevereiro de 2021. 











 

 

 

 

Ofício nº 0145/2021 – CONASEMS 

 

Brasília, 13/04/2021. 

 

A Sua Senhoria o Senhor 

Rondinelly da Silva e Souza 

Presidente do COSEMS/TO 

Quadra 104 Norte Avenida LO 2 Lote 19 Ed. Homaidan Sal - Plano Diretor Norte. 

Palmas/TO 

CEP: 77006-022 

 

Assunto: Encaminha Parecer nº 0026/2021. 

 

Ilustríssimo Senhor, 

 

 Venho pelo presente, encaminhar Parecer nº 0026/2021 de 

13/04/2021, que dispõe sobre a apreciação da documentação encaminhada ao 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS por esse 

conselho, conforme orienta Regulamento Interno da apresentação ao CONASEMS 

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

Representação Institucional. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Wilames Freire Bezerra 
PRESIDENTE DO CONASEMS 

 






