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1 APRESENTAÇÃO  

Nos termos do inciso VII do art. 40 do Estatuto Social do CONASEMS, a 

Secretaria Executiva da Entidade, na figura de seu titular, deve elaborar e 

apresentar periodicamente à sua Diretoria Executiva Nacional relatório financeiro 

e de atividades, o qual, após a devida apreciação e aprovação, deve ser levado 

ao conhecimento do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

(CONARES) e da Assembleia Geral.  

Além disso, compete à Secretaria Executiva elaborar relatório de gestão 

anual que consolide as informações dos relatórios periódicos, financeiros e de 

atividades.  

Estatuto Social do CONASEMS  

Art. 21. Além do dever primordial de administrar o CONASEMS no 

sentido da consecução dos objetivos enunciados no artigo 3º, 

compete à Diretoria Executiva Nacional:  

VII – Apreciar, aprovar e encaminhar anualmente ao CONARES e à 

Assembleia Geral relatório financeiro e de atividades do 

CONASEMS, bem como transmitir à Assembleia Geral, em qualquer 

tempo, opiniões e recomendações de interesse do CONASEMS; 

(grifo nosso)  

[...]  

Art. 40.  A Secretaria Executiva é exercida por um Secretário 

Executivo, indicado pelo Presidente e aprovado pela Diretoria 

Executiva Nacional, a quem cabe, especificamente:   

.............................................................................................................  

VII – Encaminhar, mensalmente, ao Diretor Financeiro e à Diretoria 

Executiva Nacional relatório financeiro, e anualmente ao CONARES, 

relatório de gestão sobre as atividades administrativas, técnicas, 

científicas e tecnológicas do CONASEMS; e (grifo nosso).  

Assim, a fim de subsidiar a elaboração do Relatório Anual de Gestão de 

que trata o inciso VII do art. 21 do Estatuto Social deste Conselho, a Secretaria 

Executiva tem elaborado os Relatórios Quadrimestrais de Atividades e 

respectivos Relatórios Financeiros, que são apreciados pelos órgãos de direção, 

administração e fiscalização do CONASEMS – CONARES, Diretoria Executiva 
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Nacional e Conselho Fiscal, para, em seguida, serem levados ao conhecimento 

da Assembleia Geral.  

Além disso, e dentro da diretriz da transparência e publicidade da atuação 

deste Conselho, após aprovados por suas instâncias diretivas, o CONASEMS 

tem divulgado esses documentos em seu sítio eletrônico, na internet: 

https://www.conasems.org.br/administrativo/relatorios-de-atividades-quadrimestral-relatorios/. 

O presente Relatório registra as atividades institucionais de apoio técnico 

e administrativo desenvolvidas pela Secretaria Executiva do CONASEMS, assim 

como as providências adotadas, quando necessárias, no período de 1º DE JULHO 

A 31 DE OUTUBRO DE 2020.   

As despesas realizadas pelo CONASEMS para o financiamento dessas 

atividades constam do Relatório Financeiro referente ao mesmo período, 

também publicado sítio eletrônico da Entidade na internet: 

https://www.conasems.org.br/informativo/transparencia/financeiro/. 

2 SOBRE O CONASEMS  

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) 

é uma associação civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, declarada 

de utilidade pública e de relevante função social, cuja finalidade é congregar as 

Secretarias Municipais responsáveis pelas políticas públicas de saúde e seus 

respectivos titulares,  para atuarem em prol do desenvolvimento da saúde 

pública, da universalidade e igualdade do acesso da população às ações e 

serviços de saúde, promovendo ações conjuntas que fortaleçam a 

descentralização política, administrativa e financeira do Sistema Único de Saúde 

(SUS)1.  

Nos termos do art. 14-B da Lei nº 8.080, de 1990, alterada pela Lei nº 

12.466, de 2011, o CONASEMS é reconhecido como entidade representativa 

dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde, tendo assento 

nos órgãos deliberativos e consultivos da Direção Nacional do SUS como 

                                            
1 Conforme art. 1º do Estatuto Social do CONASEMS 
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representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), 

especialmente no Conselho Nacional de Saúde (CNS) e na Comissão 

Intergestores Tripartite (CIT).  

Em consonância com o seu Estatuto Social2, as atividades do 

CONASEMS compreendem a:  

a) Promoção e a realização de estudos e pesquisas, e de reuniões, 

seminários e congressos, dentre outros eventos, bem como a 

prestação de serviços e a produção e a disseminação de 

informações;   

b) Capacitação e a educação permanente e continuada de pessoal;   

c) Produção e a disseminação de informações de interesse dos seus 

associados;   

d) Representação dos seus associados em órgãos colegiados públicos 

e privados; e  

e) Assistência técnica e a cooperação interinstitucional com órgãos e 

entidades governamentais e não governamentais que atuam na área 

da saúde ou em áreas correlatas, com ou sem fins lucrativos, 

nacionais e internacionais.  

O sistema de governança do CONASEMS é constituído pela Assembleia 

Geral, pelo CONARES, pela Diretoria Executiva Nacional e pelo Conselho Fiscal.  

A Assembleia Geral do CONASEMS, órgão superior de deliberação, 

fiscalização e controle, é composta pelos titulares das SMS, responsáveis pelas 

políticas públicas de saúde de todos os municípios brasileiros.  

O CONARES e a Diretoria Executiva Nacional são órgãos de direção 

subordinada e administração superior; sendo o primeiro constituído por três 

Secretários Municipais de Saúde de cada Estado da Federação – o Presidente 

do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde no Estado (COSEMS), o 

Secretário Municipal de Saúde (SMS) da Capital e um SMS representante dos 

demais municípios do Estado, indicado pelo COSEMS, além da própria Diretoria 

                                            
2 Conforme art. 3º do Estatuto Social do CONASEMS 
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Executiva Nacional, a qual é constituída por Secretários que representem as 

cinco regiões do País, eleitos dentre os associados.  

Ao CONARES cabe analisar previamente as políticas do CONASEMS e 

submetê-las à Assembleia Geral; aprovar o plano de atividades, anual ou 

plurianual, da Entidade; bem como o Regimento Interno e  a tabela de cargos e 

salários do quadro de pessoal da Secretaria Executiva do Conselho; dentre 

outros3.  

A Diretoria Executiva Nacional é responsável, em especial, por aprovar 

as demais normas, regulamentos e procedimentos internos; realizar a gestão 

patrimonial e financeira; exercer o controle interno e o poder disciplinar; celebrar 

convênios, contratos e outros ajustes em nome do CONASEMS; e coordenar e 

superintender o trabalho dos integrantes do apoio técnico da Entidade, bem 

como acompanhar e avaliar o trabalho dos integrantes do quadro de pessoal da 

Secretaria Executiva4.  

O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização superior, é constituído por cinco 

membros, com respectivos suplentes, eleitos pela Assembleia Geral, a quem 

incumbe realizar a fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial do 

CONASEMS, se reunindo quadrimestralmente para apreciar as contas da 

Diretoria Executiva Nacional e elaborar relatórios e pareceres a serem 

encaminhados ao CONARES para apreciação, e anualmente à Assembleia 

Geral para aprovação. Nesse contexto, o Conselho Fiscal fiscaliza a aplicação 

de quaisquer recursos repassados à Entidade, mediante convênio, acordo, 

ajuste ou outros instrumentos congêneres5. 

O CONASEMS conta, ainda, com uma Secretaria Executiva, órgão de 

execução superior, subordinado à Diretoria Executiva Nacional, responsável por 

prestar apoio à Assembleia Geral e aos órgãos de direção superior e 

operacionalizar as suas decisões; e realizar as atividades de gestão técnica, 

administrativa, financeira e de pessoal, em conformidade com o planejamento e 

demais orientações da Diretoria Executiva Nacional6.    

Nos termos do art.10 do Estatuto do CONASEMS, os integrantes da 

Coordenação/Assessoria Técnica devem ser profissionais de reconhecida 

competência técnica e ou científica na área das políticas públicas de saúde, 

sendo o Coordenador Técnico responsável pela coordenação funcional do 

trabalho dos assessores, embora sem vinculação hierárquica entre eles.   

                                            
3 Conforme art.17 do Estatuto Social do CONASEMS 

4 Conforme art. 21 do Estatuto Social do CONASEMS 
5 Conforme Seção IV do Estatuto Social do CONASEMS 
6 Conforme art. 39 do Estatuto Social do CONASEMS 
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De igual forma, os membros das Assessorias de Comunicação Social e 

Jurídica, e os titulares da Gerência Geral/gerências internas devem ter 

reconhecida capacidade técnica e experiências nas respectivas áreas de 

atuação, sendo os assessores jurídicos devidamente inscritos na Ordem dos 

Advogados do Brasil. 

A estrutura organizacional formal da Secretaria Executiva, estabelecida 

no Capítulo V do Regimento Interno, consta da Tabela I, a seguir. Todas as 

unidades subordinam-se hierarquicamente ao Secretário Executivo. 

TABELA I 
 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONASEMS 

POSIÇÃO OUTUBRO/2020  

UNIDADES QUADRO DE PESSOAL 
1 Secretário Executivo 

Gabinete 1 (uma) Chefe de Gabinete 
3 (três) Empregadas 
2 (dois) Estagiários 

Assessoria Jurídica 2 (duas) Assessoras Jurídicas 

Assessoria de Comunicação Social 1 (um) Assessor de Comunicação Social 
1 (uma) Coordenadora de Comunicação 
1 (uma) Editora Chefe de Comunicação 

Coordenação/Assessoria Técnica 1 (um) Coordenador Técnico 
6 (seis) Assessoras Técnicas 
7 (sete) Assessores Técnicos 

Assessoria de Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

vaga 

Gerência Geral 1 (uma) Gerente Geral 
1 (uma) Gerente Administrativa 
1 (um) Gerente de Projetos 
1 (um) Gerente Orçamentário e Financeiro 
7 (sete) Empregadas 
2 (dois) Empregados 
1 (um) Estagiário 

FONTE: REGIMENTO INTERNO E REGISTROS DA GERÊNCIA GERAL DO CONASEMS (2020) 
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3 INTRODUÇÃO  

Em decorrência do estado de emergência de saúde pública de 

importância internacional, instalado pelo surto do novo coronavírus de 2019, 

declarado pela Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, o CONASEMS 

promoveu a adaptação nos seus processos de trabalho a fim, por um lado, de 

atender às medidas de isolamento e quarentena estabelecidas pelo referido 

marco legal; e, por outro lado, prestar orientação e apoio técnico aos gestores 

municipais de saúde no enfrentamento do quadro de crise sanitária. 

Essa readequação interna nos sistemas de trabalho teve início a partir de 

março de 2020 e caracterizou-se, especialmente, pela adoção de escalas de 

revezamento no trabalho presencial nas instalações do CONASEMS, entre os 

funcionários da Secretaria Executiva, e pelo esquema de teletrabalho; de forma 

a garantir que não houvesse descontinuidade nas atividades regulares da 

Entidade, especialmente: (i) no assessoramento técnico prestado pelo Conselho 

aos gestores municipais de saúde,  nas áreas de vigilância em saúde, 

informação em saúde e fortalecimento da atenção básica; e (ii) nas atividades 

de representação técnico-institucional dos interesses das Secretarias Municipais 

de Saúde (SMS) junto ao Ministério da Saúde, à Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), aos órgãos e agentes do Congresso Nacional e a outras 

autoridades públicas e privadas que atuam no campo da saúde pública ou que 

com ela tenham interface. 

No período de referência do presente relatório – julho a outubro de 2020, 

os esquemas de teletrabalho e de revezamento do trabalho presencial se 

consolidaram, com impactos positivos no número de reuniões e conferências 

realizadas via web, sobretudo para apoio aos SMS, com a participação de toda 

a equipe das Assessorias Técnica e Jurídica. 

O maior destaque no período foi a realização do 1º Congresso Virtual 

do CONASEMS, com o tema "Diálogos para o encerramento da Gestão", cuja 

Mesa de Abertura foi no dia 10 de julho, com previsão de duração de 4 (quatro) 

meses. Ressalte-se, ainda, a promoção de webconferências (lives) para a 

abordagem dos temas relacionados ao enfrentamento da pandemia, a emissão 

de notas técnicas e a publicação de conteúdos orientativos aos gestores. 
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4 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA  

4.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

A Assessoria Técnica do CONASEMS, constituída pelo conjunto de 

assessores subordinados tecnicamente ao Coordenador Técnico7 e, 

hierarquicamente, ao Secretário Executivo, exerce as seguintes competências, 

dentre outras: (i) subsidiar tecnicamente nas questões nacionais, estaduais e 

municipais relativas à saúde coletiva; (ii) propor e participar das discussões, 

contribuindo para o intercâmbio e a divulgação de conhecimentos relacionados; 

(iii) subsidiar tecnicamente a elaboração da agenda de ação da Entidade e o 

planejamento das atividades decorrentes; (iv) assessorar tecnicamente nas 

reuniões da Diretoria, Oficinas, Grupos Técnicos de Trabalho, CONARES, 

Assembleias, Seminários e Congressos; (v) apoiar tecnicamente as 

representações do CONASEMS em instâncias decisórias e em atividades de 

relacionamento institucional; (vi) acompanhar e monitorar matérias legislativas 

de interesse junto ao Congresso Nacional, para definição de ações estratégicas; 

(vii) apoiar a operacionalização das decisões das instâncias deliberativas do 

CONASEMS e do SUS; (viii) propor, implementar e acompanhar planos, 

programas, projetos e respectivos encaminhamentos, de forma integrada e 

articulada com parceiros; (ix) prover apoio técnico aos COSEMS e gestores 

municipais do SUS em relação aos temas demandados e definidos como 

prioritários para a Entidade; e (x) participar de projetos e de Grupos Técnicos de 

Trabalho. 8  

4.2 SUBGRUPOS TEMÁTICOS  

As principais atividades realizadas pela Assessoria Técnica no período de 

referência deste Relatório de Atividades estão detalhadas em subgrupos 

temáticos, conforme segue:  

                                            
7 Conforme art. 15 do Regimento Interno do CONASEMS  
8 Conforme art. 17 do Regimento Interno do CONASEMS  
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a) Acompanhamento das Atividades do Poder Legislativo;   

b) Assistência Farmacêutica e Novas Tecnologias;   

c) Economia da Saúde;  

d) Educação em Saúde e Gestão do Trabalho;   

e) Fortalecimento da Atenção Básica;  

f) Fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS;   

g) Informação em Saúde;   

h) Regionalização, Governança e Redes de Atenção;   

i) Representação Institucional; e   

j) Vigilância em Saúde.  

O registro de todas as atividades realizadas pelos assessores técnicos, 

em cada um desses subgrupos temáticos, foi realizado por meio de formulário 

eletrônico, no qual foram inseridas as informações relevantes de cada uma das 

atividades, tais como data, descrição, objetivos, representações presentes e 

encaminhamentos; além de serem anexados os documentos relevantes. Todos 

os registros foram armazenados em diretório institucional, compartilhado com a 

equipe de assessores.  

O presente tópico deste Relatório foi construído a partir das informações 

constantes desses registros, relativos às atividades realizadas entre 1º de julho 

e 31 de outubro de 2020, agrupados por temática; e sintetizam as atividades 

desenvolvidas pelos componentes da Assessoria Técnica no período de 

referência.  
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4.2.1 ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO  

O acompanhamento sistemático das atividades do Poder Legislativo no 

Congresso Nacional visa subsidiar a defesa dos interesses dos gestores 

municipais do Sistema Único de Saúde, em relação a proposições legislativas 

apresentadas e em trâmite na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. As 

proposições que tramitam nas Comissões Temáticas, tais como a Comissão de 

Seguridade Social e Família (CSSF), e no Plenário de ambas as Casas são 

selecionadas segundo seu impacto e relevância para a gestão do SUS.  

Os principais registros realizados pela Assessoria Técnica, fruto desse 

acompanhamento sistemático, estão apresentados, em ordem cronológica, na 

Tabela II, a seguir.  

TABELA II 
 REGISTROS DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 

PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 20209  

DATA REGISTRO 

JULHO DE 2020 

02 DE JULHO 1. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados, com 
destaque para os seguintes assuntos: 

a) Apresentado requerimento dos líderes, em regime de urgência, para 
votação do Projeto de Lei (PL) nº 3.058, de 2020, de autoria do Deputado 
Federal Pedro Westphalen (PP/RS), que prorroga, até 30 de dezembro 
de 2020, a suspensão da obrigatoriedade da manutenção das metas 
quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de 
serviço de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
estabelecida na Lei nº 13.992, de 22 de abril de 2020 

b) Análise da inclusão em pauta do PL nº 1.622, de 2020, da Deputada 
Federal Carmem Zanotto, que altera a Lei nº 13.979, de 2020, para 
dispor sobre a obrigatoriedade da notificação compulsória e imediata 
dos diagnósticos de casos de síndrome respiratória aguda assim como 
dos casos suspeitos e confirmados da Covid-19 

                                            
9 Registros realizados por Alessandra Giseli Matias, Assessora Técnica do CONASEMS. 
Além dos registros da Tabela II, a Assessora Técnica do CONASEMS acompanhou reuniões 
específicas sobre Reforma Tributária, realizadas no Congresso Nacional, nos dias 28/07, 
30/07, 03/08, 06/08, 08/09 e 25/09 
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06 DE JULHO 2. Acompanhamento de pronunciamento (por webconferência) do  Vice-
Presidente da República,  Hamilton Mourão, com destaque para as 
suas seguintes afirmações: (a) que estimativas recentes apontam para 
uma queda de 6% do PIB brasileiro em 2020; (b) que a confiança dos 
estrangeiros no Brasil segue inabalada, assim como a convicção do 
governo em atrair capital; (c) que o Governo tem 208 estatais com 
potencial de arrecadação de R$ 150 bilhões, e (d) mas que não é um 
processo simples vender todas essas empresas 

3. Acompanhamento de reunião remota de membros da Assessoria da 
Presidência da República, durante a qual foi relatado que a eventual 
vitória do candidato Joe Biden nas eleições americanas, a serem 
realizadas em novembro de 2020, tornou-se o novo foco de preocupação 
do Palácio do Planalto, que vê, numa possível vitória do candidato, o fim 
do principal alicerce da atual política externa do Brasil e uma ameaça de 
isolamento internacional. Na avaliação de auxiliares do Presidente Jair 
Bolsonaro, a vitória de Biden submeteria o governo brasileiro a uma 
tensão inédita nas áreas de meio ambiente e de direitos humanos e 
tornaria insustentável a permanência do Ministro Ernesto de Araújo à 
frente do Itamaraty. Em razão da apreensão com o desfecho do pleito 
nos EUA, os assessores militares de Bolsonaro defenderam que fossem 
reduzidos os elogios públicos ao Presidente Trump 

08 DE JULHO 4. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados, com 
destaque para os seguintes assuntos: 

a) Eleição para os cargos de 3º Secretário e de 4º Suplente de Secretário 
da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, para o período 
remanescente do biênio 2019-2020 

b) Votação da Medida Provisória (MPV) nº 925, de 2020, que dispõe sobre 
medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da 
pandemia da Covid-19 

c) Discussão em turno único, do PL nº 1389, de 2020, de autoria da 
Deputada Flávia Arruda (PL/DF), que dispõe sobre a transposição e a 
transferência de saldos financeiros constantes dos Fundos de 
Assistência Social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
provenientes de repasses federais 

d) Apresentação do Parecer Preliminar de Plenário do PL nº 2801, de 2020 
- Estabelece a natureza alimentar do benefício emergencial; vedando 
penhora, bloqueio ou desconto que vise o pagamento de dívidas ou 
prestações, salvo em caso de pensão alimentícia 

e) Apresentação do Parecer Preliminar de Plenário do PL nº 1552, de 2020, 
que dispõe sobre a proteção de mulheres em situação de violência 
durante a vigência do estado de calamidade pública 

f) O PL nº 1581, de 2020, que regulamenta o acordo direto para 
pagamento com desconto ou parcelado de precatórios federais, com a 
destinação dos descontos obtidos pela União ao enfrentamento da 
situação de emergência de saúde pública; embora estivesse na pauta, 
não foi apreciado em face do encerramento da Sessão 
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09 DE JULHO 5. Contratualização no SUS: Participação do CONASEMS em reunião 
remota com o Deputado Eduardo Barbosa, sobre o Projeto de Lei nº 
3.058, de 2020, do qual o Parlamentar é relator, para apresentação das 
propostas de alteração desta Entidade. O mencionado PL prorroga até 
31 de dezembro de 2020, a suspensão da obrigatoriedade da 
manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas 
pelos prestadores de serviço de saúde no âmbito do SUS 

6. Pandemia da Covid-19: Acompanhamento de reunião remota da 
Câmara dos Deputados, sobre o "Cenário da Covid-19". Participaram, 
como debatedores, o Presidente do CONASEMS, Wilames Freire 
Bezerra, acompanhado do Secretário Executivo, Mauro Junqueira. 
Também participaram como debatedores representantes do Ministério 
da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e 
parlamentares.  O Presidente Wilames e o Secretário Executivo, Mauro 
Junqueira, na qualidade de representantes dos gestores municipais de 
saúde, apresentaram informações atualizadas sobre o cenário da Covid-
19, sob ponto de vista da gestão municipal 

7. Reforma Tributária: Acompanhamento de reunião remota da Câmara 
dos Deputados sobre a reforma tributária, na qual foi informado que seria 
instalada comissão especial sobre o assunto, na semana seguinte. Foi 
informado que uma nova versão da reforma tributária está adaptada ao 
contexto da Covid-19; e que o “ponto de desgaste” recai sobre a CPMF 
digital e a taxação dos dividendos e que há a percepção, por parte de 
alguns assessores, da dificuldade de convergência para uma proposta 
consensual para a reforma 

8. Substituição de parlamentares na liderança do governo na Câmara: 
Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados sobre 
articulação política do Governo junto à Câmara dos Deputados. Na 
ocasião, assessores parlamentares informaram que o Palácio do 
Planalto substituiria quatro Deputados que ocupam a vice-liderança do 
Governo na Câmara. Além do Deputado Daniel Silveira, foi mencionado 
o afastamento do Deputado Otoni de Paula, após a circulação de vídeo 
no qual o Parlamentar ameaçou o Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Alexandre de Moraes. A Assessoria Parlamentar informou que as 
substituições fazem parte de um movimento daquela Casa para 
aproximação com o Supremo Tribunal Federal, em meio ao avanço das 
investigações que correm no inquérito das fakenews 

13 DE JULHO 9. Reunião com a CNM: Participação em reunião remota com a 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM), na qual participou o 
Secretário Executivo do CONASEMS. Na ocasião, foi programada a 
realização de uma “live”, agendada para o dia 17 de julho, com a 
participação da CNM, do CONASEMS e da Organização Pan-Americana 
da Saúde da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) – Figura I 

10. Pandemia da Covid-19: Reunião virtual entre a Assessoria Técnica do 
CONASEMS e os COSEMS de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, 
para preparação para audiências públicas na Câmara dos Deputados 
sobre o cenário da pandemia da Covid-19 
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14 DE JULHO 11. Residência Médica na Pandemia: Acompanhamento de reunião 
remota da Câmara dos Deputados, sobre a situação da residência 
médica na pandemia: os parlamentares presentes apresentaram relatos 
de queixas de residentes de todo o Brasil, da área da residência médica 
e multiprofissional. Na ocasião, o representante da Secretaria de Gestão 
do Trabalho e Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, informou 
que o órgão tem implementado algumas medidas de fortalecimento da 
residência, com o desenvolvimento de novos programas, em especial 
nas regiões mais vulneráveis, principalmente na Região Norte 

12. Pandemia da Covid-19: Acompanhamento da audiência virtual da 
Câmara dos Deputados sobre “O Tratamento Precoce para a Covid-19”, 
e as possibilidades de tratamentos precoces ou tratamentos 
ambulatoriais de tratamento terapêutico com uso de medicamentos, 
sejam eles preventivos ou não 

20 DE JULHO 13. Reforma Tributária: Acompanhamento de reunião remota sobre a 
dinâmica legislativa da Semana de 20 a 24 de julho. Na oportunidade, 
foi discutida a disposição do Palácio do Planalto em “testar” a sua nova 
base aliada, durante a sessão do Congresso, de apreciação dos vetos 
presidenciais, a ser realizada na semana em que estava agendada a 
apresentação da reforma tributária pelo Ministro Paulo Guedes 

O Presidente da República havia defendido a tributação digital, pela 
primeira vez, descartando que o imposto seja uma recriação da CPMF. 
O Ministro não iria apresentar, nessa primeira fase, a tributação digital. 
Foi manifestado, durante a reunião, que o projeto da reforma tributária 
mais avançado é o da Câmara dos Deputados, baseado na proposta de 
Bernard Appy, de unificar impostos federais, municipais e estaduais (IPI, 
PIS, COFINS, ICMS, ISS) em um único tributo, o Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS) 

22 DE JULHO 14. Reforma Tributária: Acompanhamento de reunião remota da Câmara 
dos Deputados, sobre a reforma tributária, na qual foram abordados os 
seguintes temas: 

a) A primeira fase da proposta da equipe econômica limitou-se à unificação 
dos dois impostos federais, Programa Integração social (PIS) e 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
criando a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 
12% 

b) Temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse 
imposto único, mudanças no IR, a criação da CPMF digital e a tributação 
de dividendos deverão ficar para uma segunda fase, ainda sem data 
definida 

c) A decisão do governo de adotar um imposto único está em linha com as 
Propostas de Emendas Constitucionais (PEC) apresentadas pela 
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, que discutem a reforma 
na Comissão Mista. Os dois textos propõem a unificação de tributos 
sobre bens e serviços 
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d) A proposta da Câmara (PEC 45) elimina cinco impostos. A do Senado 
(PEC 110) unifica nove tributos 

e) A CBS proposta pela equipe econômica terá alíquota menor para o setor 
financeiro, de 5,8%. Além disso, dividendos, rendimentos de aplicações 
financeiras e juros sobre capital próprio não pagarão o novo tributo 

f) A proposta para a CBS ainda mantém a desoneração dos produtos da 
cesta básica e prevê isenções a algumas atividades, como os serviços 
de transporte público e venda de imóveis residenciais para pessoas 
físicas 

g) Os créditos da CBS acumulados ao longo da cadeia produtiva poderão 
ser compensados com outros tributos ou ressarcidos 

h) Não haverá mudanças para as empresas optantes do Simples Nacional 
i) Com previsão constitucional, a Zona Franca de Manaus fica mantida, 

com simplificação das regras 
j) O Congresso Nacional fará um esforço para aprovar a reforma tributária 

em pelo menos uma das Casas este ano, mas a maioria dos assessores 
acredita que o tema entrará em 2021 

15. Plano Pró-Brasil: Acompanhamento de reunião remota com 
representantes da Casa Civil da Presidência da República, quando esse 
órgão informou haver desistido de consultar o Tribunal de Contas da 
União sobre a possibilidade de bancar investimentos em infraestrutura 
por meio de créditos extraordinários, que ficariam livres dos limites dos 
gastos. A decisão atendia a um pedido do ministro Rogério Marinho, que 
queria impulsionar R$ 35 bilhões em obras públicas, sob a justificativa 
de estimular a economia no pós-pandemia, no chamado Plano Pró-Brasil  

16. Teleatendimento em saúde mental: Participação em  reunião remota 
com representantes da CNM e da OPAS, na qual essa última apresentou 
o projeto de teleatendimento em saúde mental e propôs uma parceria 
com a CNM e o CONASEMS 

27 DE JULHO 17. Proposta de “modernização” do SUS: A declaração do Presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no sentido da “modernização do 
Sistema Único de Saúde” ocasionou movimentação política que 
demandou a realização de várias reuniões virtuais em torno do assunto, 
com a participação de assessores de lideranças partidárias para tratar 
de eventual proposta legislativa. A proposta manifestada pelo Presidente 
da Câmara era a de propor um projeto de lei sobre o assunto, tendo sido 
designada a Deputada Margarete Coelho (PP/PI) como líder de grupo 
que seria constituído para preparar um texto sobre a gestão do SUS 

18. Pandemia da Covid-19: Acompanhamento de pauta na TV Câmara 
sobre saúde pública pós pandemia, tendo como convidados o Secretário 
Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, os Deputados Federais 
Jorge Solla e Zacharias Calil; e Francisco Funcia, esse último, 
representando o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

19. Acompanhamento de reunião remota sobre a Medida Provisória MPV nº 
983, que dispõe sobre assinaturas eletrônicas em comunicações 
com entes públicos e em questões de saúde. A aprovação da MPV é 
considerada essencial por nortear as comunicações dos registros da 
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atenção à saúde, dentre outros, dando segurança jurídica e definindo os 
tipos de assinatura eletrônica e a competência para cada órgão 
estabelecer a exigência de que cada tipo de assinatura. O parecer prévio 
do Relator, Deputado Lucas Vergílio, na forma de substitutivo, foi 
elaborado em acordo com o Ministério da Saúde. A referida Medida 
Provisória foi pauta de nova reunião no da 29 de julho 

28 DE JULHO 20. Participação em reunião remota, junto com assessores das lideranças 
partidárias, sobre a eleição para a Presidência da Câmara dos 
Deputados, com registro das seguintes informações e opiniões 
principais, manifestadas pelos participantes:  

a) Os partidos políticos Democratas (DEM) e Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB) devem oficializar os seus “desembarques” do Centrão 
- bloco liderado na Câmara pelo Deputado Arthur Lira (PP). Esse 
afastamento, no entanto, não deverá afetar negativamente o apoio à 
reforma tributária 

b) A principal pauta do MDB é a sua independência em relação ao Centrão, 
mas isso não significa ruptura programática com o Palácio do Planalto 

c) A ruptura entre os partidos deve aumentar a disputa sobre o texto da 
reforma a ser apreciado na Câmara 

d) Próximo do Governo Bolsonaro, o Centrão, liderado pelo Deputado 
Arthur Lira, constituído pelos Partidos Liberal e Progressista (PP e PL), 
Partido Social Democrático (PSD) e Republicanos, movimenta-se para 
garantir a aprovação do projeto apresentado pelo Ministro Guedes 

e) A ala de congressistas ligada ao Deputado Rodrigo Maia - Partidos DEM, 
MDB, Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Podemos e 
Cidadania - defende a PEC do Deputado Baleia Rossi 

f) O timing da divisão interna do bloco, que altera a configuração do jogo 
político, tem tudo a ver com o início dos movimentos para a corrida de 
sucessão do Presidente Rodrigo Maia, que está a seis meses de deixar 
a presidência da Câmara 

g) Na ambição de fazer seu próprio sucessor, Maia quer lançar um 
candidato com apoio do DEM e do MDB, que rivalize com Arthur Lira, 
pré-candidato ao cargo e que conta com a simpatia do Palácio do 
Planalto para a vaga 

h) Com o “divórcio” no Centrão, a representação do bloco cai para 158 
Deputados e Arthur Lira perde poder de influência nas votações. Agora, 
o DEM e MDB, com 63 Deputados, terão autonomia em procedimentos 
na Câmara 

29 DE JULHO 21. Acompanhamento de reunião remota sobre a MP nº 983, sobre 
assinaturas eletrônicas: A Secretaria de Governo Digital do Ministério 
da Economia apresentou documento com propostas de ajustes ao 
parecer do Relator. As considerações foram encaminhadas para 
conhecimento do Ministério da Saúde e da Anvisa. Houve uma 
negociação junto à Casa Civil para adiar o início da discussão da MP no 
Plenário da Câmara 
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30 DE JULHO 22. Acompanhamento de reunião remota na Câmara dos Deputados sobre a 
CPMF Digital, com o objetivo de identificar o movimento político e 
legislativo sobre o assunto: 

a) Durante a reunião, foi informado que, na tentativa de obter apoio ao novo 
imposto sobre pagamentos/comércio eletrônico, o Ministro Guedes 
acenou com o aumento da faixa de isenção do IRPF 

b) O Governo manifestou a intenção de enviar ao Congresso Nacional, no 
mês de agosto, proposta de criação do "microimposto" digital, com 
alíquota de 0,2% e potencial de arrecadação de R$ 120 bilhões por ano, 
segundo os cálculos iniciais 

c) O Deputado Rodrigo Maia continuou se opondo à ideia do novo tributo e 
disse não ter qualquer sensibilidade à proposta. Em suas palavras: "Não 
há caminho pela CPMF" 

d) No entanto, a Equipe Econômica do Governo manifestou ter pressa, na 
intenção de que o novo imposto seja usado para bancar a desoneração 
da folha de salários, o programa social Renda Brasil, além do aumento 
da faixa de isenção do IRPF 

e) O Ministro Paulo Guedes afirmou que a reforma não irá aumentar a carga 
tributária ("é redistribuição"), embora analistas estejam alertando de que 
haverá um "aumento disfarçado", no ambiente de esforço para recompor 
a arrecadação, comprometida pela crise 

f) Quanto aos gastos, os especialistas mostraram-se desconfortáveis com 
a questão fiscal e consideraram haver um grande risco de o Brasil 
estourar o teto de gastos, diante das negociações para o Orçamento do 
ano que vem 

g) O Governo terá até o dia 31 de agosto para encaminhar a proposta 
orçamentária, em meio à enorme pressão do Congresso Nacional por 
aumento de gastos e tentativas de drible da regra fiscal por integrantes 
do próprio Executivo 

AGOSTO DE 2020 

03 DE AGOSTO 23. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados sobre a 
Reforma Tributária: durante a reunião, o Deputado Aguinaldo Ribeiro 
(relator) mencionou que será realizada nova reunião sobre o tema, na 
quarta-feira, com o Ministro Guedes; e que está sendo estudada a 
desoneração da folha por faixas salariais. O Deputado comentou, ainda, 
que não defende aumento da carga tributária e sim justiça tributária; que 
a CPMF traria oneração a todos; e que essa experiência já foi realizada 
no passado e não deu certo 

04 DE AGOSTO 24. Pandemia da COVID-19: Acompanhamento de audiência remota da 
Câmara dos Deputados, sobre o “Plano de Enfrentamento à Pandemia 
da COVID19”:  

a) Participaram parlamentares da Frente pela Vida e representantes da 
Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS), da Federação Nacional das Associações de 
Pacientes Renais e Transplantados do Brasil (FENAPAR), do Centro 
Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES) e do CONASS 
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b) Na ocasião, foi mencionada a instalação de uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Cloroquina e a definição de estratégia para 
revogação da Emenda Constitucional nº 95. Entender a dinâmica sobre 
a troca na liderança da maioria na Câmara dos Deputados 

06 DE AGOSTO 25. Mudança na Liderança: Acompanhamento de reunião remota na 
Câmara dos Deputados, com a presença de assessores parlamentares 
sobre a mudança na liderança da maioria na Câmara dos Deputados e 
buscar um desfecho consensual para a crise instalada no bloco, entre os 
Deputados Lira e Maia 

26. Reforma Tributária: Acompanhamento de audiência no Congresso 
Nacional, na qual o Ministro Paulo Guedes foi instado a explicar como 
pretende acabar com vários impostos. O Ministro afirmou que o Governo 
não pretende aumentar a carga tributária e criticou o atual sistema. De 
acordo com suas palavras: “Ninguém tem o direito de interditar o debate 
do novo tributo”: 

a) O Ministro Guedes esclareceu que o próximo movimento para a reforma 
tributária será o envio de um projeto que eliminará o IPI sobre 
eletrodomésticos da linha branca e a criação do “imposto do pecado”, 
sobre bebidas alcoólicas e fumo. O terceiro movimento, segundo o 
Ministro, será o envio de proposta de mudanças no Imposto de Renda e 
de desoneração da folha de pagamento das empresas, que seria 
compensada pela CPMF sobre transações digitais 

b) Entre as críticas apresentadas, o relator da proposta da Reforma 
Tributária na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP), reclamou do envio fatiado 
das propostas 

c) O Ministro Guedes respondeu que “colocar tudo de uma só vez 
dificultaria o entendimento” 

11 DE AGOSTO 27. Teto de Gastos: Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos 
Deputados, na qual os assessores do Ministério da Economia 
apresentaram documento sobre a situação fiscal do País e previsão de 
alta da dívida pública para quase 100% do PIB (98,2%), ainda neste ano, 
diante do déficit nas contas públicas para o enfrentamento da pandemia. 
Os técnicos do Ministro Guedes alegaram que perder o teto de gastos 
seria um caminho certo para a alta dos juros e da desconfiança no futuro 
do Brasil 

12 DE AGOSTO 28. Acompanhamento de reunião remota na Câmara dos Deputados para 
cumprimento de agenda do Ministério da Economia: 

a) O Ministro Guedes sinalizou que espera que haja um compromisso 
público do Presidente Jair Bolsonaro com a agenda liberal. O Ministro 
descartou a possiblidade de deixar o cargo e demonstrou a disposição 
de não esconder sua irritação com outros integrantes do Governo 
Federal que ampliaram a ofensiva para flexibilizar o teto de gastos 
públicos 

b) O receio por ele manifestado foi de o Governo abandonar as políticas 
públicas que prometeu, desde a campanha eleitoral, para centrar 
esforços na reeleição do Presidente da República 
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c) Manifestou a sua opinião de que o gesto esperado de Bolsonaro evitaria 
rumores sobre um eventual desmonte do programa econômico e o risco 
de uma guinada 

SETEMBRO DE 2020 

03 DE 

SETEMBRO 

29. Reforma Administrativa: Acompanhamento de reunião remota da 
Câmara dos Deputados, durante a qual foi informado que os técnicos do 
Governo fizeram uma última revisão na proposta de reforma 
administrativa, junto ao Secretário-Geral da Presidência da República, 
Jorge Oliveira, para garantir que a determinação do Presidente da 
República de excluir os atuais servidores seja cumprida. Essa teria sido 
uma das exigências do Presidente para enviar a reforma administrativa 
este ano: 

a) No entanto, segundo informado pelos presentes na reunião, o Palácio do 
Planalto quer evitar que a PEC passe a impressão de que o servidor seria 
“demonizado” na proposta. Por outro lado, os servidores públicos estão 
descontentes com a proposta e manifestam sua intenção de se oporem 
a ela. Algumas categorias têm reclamado da “falta de diálogo” do 
Governo sobre a proposta e já estão se mobilizando para atuar junto a 
parlamentares e aos órgãos da Justiça  

b) Ponto de destaque na reunião foi a informação de que proposta da 
reforma administrativa não deve mexer nas regras para contratação, 
promoção e desligamento de servidores estaduais e municipais, nem dos 
funcionários federais dos poderes Legislativo e Judiciário 

30. Tramitação da PLOA – Acompanhamento de reunião remota sobre os 
trâmites legislativos da Proposta da Lei Orçamentária Anual para o ano 
2021 (PLOA-21), enviada ao Congresso pelo Governo, durante a 
semana. Foi comentado que a peça orçamentária comprovou que não 
há recurso para acomodar um aumento de despesas, como deseja o 
Presidente da República: 

a) Comentou-se que o envio da reforma administrativa foi uma estratégia 
do Ministro Guedes para acalmar os investidores, mas que não há 
perspectiva de haver economia suficiente para garantir o equilíbrio fiscal. 
A economia com a folha de pagamento do funcionalismo, esperada com 
a reforma administrativa, valerá para os futuros servidores, mas não para 
os atuais 

b) O debate sobre o teto de gastos continua em aberto e os especialistas 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados consideram não ser 
possível o Governo conseguir o valor da ordem de R$ 30 bilhões a R$ 
40 bilhões, para financiar o Programa Renda Brasil 

c) Para o economista Felipe Scudeler Salto, presente na reunião, o espaço 
para gastos obrigatórios é ainda menor do que o PLOA mostrou, porque, 
nos seus cálculos, os benefícios sociais estão subestimados entre R$ 10 
bilhões e R$ 11 bilhões. O economista comentou que o orçamento tem 
“um quê de irrealismo e só está tapando o sol com a peneira” 

d) No âmbito da Câmara dos Deputados, registrou-se a opinião de que há 
"suspeita de drible ao teto de gastos", e de que a pressão por gastos é 
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uma rotina na nova fase do governo Bolsonaro, como o uso de R$ 1,2 
bilhão, obtido pela União em acordo judicial, pela Infraestrutura para 
bancar obras do metrô de Belo Horizonte, sem passar pelo Tesouro 

04 DE 

SETEMBRO 

31. Políticas de Saúde: Acompanhamento da Reunião Remota da Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) sobre o cenário legislativo da saúde e 
alinhamento de estratégias acerca da tramitação de matérias legislativas, 
tais como as seguintes: 

a) PL nº 3.892/2020 – Autora: Senadora Kátia Abreu (PP/TO) - Flexibiliza o 
uso de recursos de repasses federais para ações de apoio ao retorno 
das aulas presenciais que estão suspensas em razão da pandemia da 
COVID-19 

b) Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 226/2020 - Dispõe sobre 
transferência dos créditos adicionais 

c) Projetos sobre insalubridade e sobre pagamento de adicional aos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS)  

d) Proposições legislativas sobre responsabilidade Sanitária 

08 DE 

SETEMBRO 

32. Clima Legislativo: Acompanhamento de reunião remota do Senado 
Federal e Câmara dos Deputados sobre a dinâmica legislativa da 
semana. Ficou constatada a importância de acompanhar os movimentos 
realizados na Câmara para reinstaurar a comissão da reforma tributária 
e o trâmite da reforma administrativa. Alguns assessores parlamentares 
chamaram a atenção para a discordância instalada entre o Deputado 
Rodrigo Maia e o Ministro Paulo Guedes no que se refere à criação de 
fundos para o desenvolvimento regional. No Senado Federal, o Senador 
Davi Alcolumbre cancelou a sessão do Congresso agendada para 
quarta-feira, para evitar que o Governo fosse derrotado na derrubada do 
veto que proibiu a prorrogação da desoneração da folha para 17 setores 
da economia. A falta de apoio foi confirmada pelo líder do Governo no 
Congresso, Senador Eduardo Gomes (MDB) 

09 DE 

SETEMBRO 

33. Acompanhamento de reunião remota da FNP, para definição de pauta 
com convergências na dimensão legislativa 

34. Transferências da União: Acompanhamento de reunião remota com a 
Assessoria Parlamentar do Ministério da Saúde. A prioridade do dia foi o 
debate sobre o PL n º 4.078/2020. O Ministério da Economia fez proposta 
para ajustar o texto e o Ministério da Saúde concordou. O Senador Otto, 
acatou a sugestão de acordo com o seu parecer. A nova redação do PL 
foi a seguinte: 
“Art. 1º Fica prorrogado, até o dia 31 de dezembro de 2021, o prazo final 
de vigência de todos os instrumentos de transferências da União cujas 
vigências seriam encerradas no período entre a data de publicação desta 
Lei e o dia 30 de dezembro de 2021. 
§ 1º O disposto no caput se aplica, também, para os recursos transferidos 
pela União e em relação aos quais não houve a celebração de 
instrumento específico. 
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§ 2º Os órgãos e entidades da União terão até cento e vinte dias para 
promover a atualização do prazo nos sistemas específicos de 
operacionalização das transferências tratadas por este artigo. 
§ 3º A prorrogação de prazo prevista no caput não obsta a apresentação 
da prestação de contas final para aqueles instrumentos cuja execução 
do objeto tenha sido finalizada ou venha a ser finalizada durante o 
período de que trata o caput. 
§ 4º A União não poderá solicitar a devolução dos recursos de que trata 
o caput enquanto vigentes os prazos de aplicação estendidos, exceto 
nos casos em que forem identificados indícios de malversação dos 
recursos transferidos. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

11 DE 

SETEMBRO 

35. Acompanhamento de reunião remota da FNP para alinhamento de 
pautas legislativas 

21 DE 

SETEMBRO 

36. Acompanhamento de reunião remota com a CNM sobre a dinâmica com 
os novos prefeitos e perspectivas 

37. Participação em reunião remota com a Assessoria Parlamentar do 
Ministério da Saúde (ASPAR/MS) para alinhamento de pautas e sobre a 
plataforma CONASEMS, bem como reuniões remotas no Congresso 
(Câmara dos Deputados e Senado Federal) sobre o Pacto Federativo 

23 DE 

SETEMBRO 

38. Acompanhamento de reunião remota promovida pelo Senado Federal 
sobre CPMF e Teto de Gastos 

39. Participação de reunião remota com o líder do Governo na Câmara dos 
Deputados, Deputado Ricardo Barros, para entrega de Nota Técnica do 
CONASEMS sobre o pacto federativo 

40. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista de 
Orçamento sobre o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas 
Primárias 4º bimestre de 2020 

24, 28, 29 E 30 

DE SETEMBRO 
41. Acompanhamento de reuniões remotas promovidas no Congresso 

Nacional sobre o Pacto Federativo 

OUTUBRO DE 2020 

01 DE OUTUBRO 42. Acompanhamento de reunião remota no Senado Federal sobre 
precatórios. Na oportunidade, os assessores parlamentares informaram 
que o posicionamento manifestado pelo Ministro Guedes contra o uso do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e de precatórios no 
Renda Cidadã teve aval do Presidente Bolsonaro 

02 DE OUTUBRO 43. Acompanhamento de reunião remota sobre a PEC Emergencial, na 
qual foi mencionado que o Relator estaria estudando nova forma de 
financiar o Renda Cidadã  

44. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados sobre 
Teto de Gastos 
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05 DE OUTUBRO 45. Acompanhamento de audiência sobre execução orçamentária no 
Senado Federal, na qual o Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 
Junqueira, proferiu palestra sobre a execução orçamentária durante a 
pandemia da Covid-19 

06 DE OUTUBRO 46. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista do 
Orçamento, na qual foram discutidas as articulações para a eleição 
daquela Comissão 

13 DE OUTUBRO 47. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista do Orçamento 
(CMO). Segundo informação prestada pelos assessores legislativos, foi 
criado um novo bloco parlamentar, composto pelos Partido Social Liberal 
(PSL), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e Partido Republicano da 
Ordem Social (PROS) 

48. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados, na 
qual foi dada sequência à discussão sobre a eleição da CMO e, também, 
discutidos os temas do orçamento e reforma tributária 

14 DE OUTUBRO 49. Acompanhamento de reunião remota sobre a agenda do Presidente 
Jair Bolsonaro e sobre o déficit fiscal. Realizada a avaliação da fala do 
especialista Funchal e da carta ao Fundo Monetário Internacional (FMI) 

50. Acompanhamento de reunião remota de emergência da Câmara dos 
Deputados, acerca do Plano Mansueto II 

19 DE OUTUBRO 51. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista do Orçamento 
(CMO), sobre o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentários de 2021 
versus o auxílio emergencial 

26 DE OUTUBRO 52. Frente SUS: Acompanhamento de reunião remota na Câmara dos 
Deputados para discussão do cenário da saúde e as ações do Poder 
Legislativo 

27 DE OUTUBRO 53. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista do Orçamento 
(CMO), sobre a dinâmica legislativa do orçamento 

28 DE OUTUBRO 54. Frente SUS: acompanhamento de reunião técnica dos assessores 
parlamentares da Frente SUS, para discussão do cenário da saúde e 
ações no Legislativo. Foi acertada a realização de reunião entre o 
Presidente do CONASEMS e o Presidente e o Vice-Presidente da Frente 
SUS 

29 DE OUTUBRO 55. Acompanhamento de reunião remota da CMO sobre o financiamento 
da Atenção Primária à Saúde 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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FIGURA I –  PANFLETO DIGITAL DA WEBCONFERÊNCIA: OS DESAFIOS MUNICIPAIS 

FRENTE À PANDEMIA DA COVID-19 

 

FONTE: HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VRQJ6WDHIGU 
  

https://www.youtube.com/watch?v=vRqJ6WdhiGU
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4.2.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E NOVAS TECNOLOGIAS  

No período sob referência do presente relatório, a atuação da Assessoria 

Técnica do CONASEMS na área temática da Assistência Farmacêutica e da 

Incorporação de Novas Tecnologias do SUS (AF) caracterizou-se pela regular 

execução de suas competências, em especial: 

a) Representação do CONASEMS em reuniões, oficinas, fóruns, 

coletivas de imprensa, audiências públicas e outros eventos;  

b) Apoio e assessoramento técnico, relativamente a esses temas, à 

Diretoria Executiva e à Secretaria Executiva do CONASEMS, aos 

COSEMS, e a gestores, profissionais e técnicos das SMS; 

c) Acompanhamento técnico da pauta da CIT e dos Grupos de 

Trabalho (GT) tripartites a seguir mencionados, tendo elaborado 

notas técnicas, termos de referência e conteúdos técnicos e outros 

documentos relacionados às pautas desses GT: (i) Grupo de 

Trabalho de Ciência e Tecnologia (GT-C&T); (ii) Comissão 

Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica 

(CICTAF) do Conselho Nacional de Saúde (CNS); e (iii) Comitê 

Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos 

(CNPURM); 

d) Monitoramento da aquisição e distribuição de fármacos para 

intubação no âmbito do combate à pandemia da Covid-19 (intubação 

orotraqueal - IOT); 

e) Levantamento de informações e documentos relacionados à 

assistência farmacêutica que pudessem subsidiar a composição das 

agendas de reuniões do Conselho Nacional de Representantes 

Estaduais do CONASEMS (CONARES) e da Diretoria da Entidade; 

e orientar a realização de cursos, oficinas e seminários e demais 

atividades de assessoramento aos COSEMS e SMS;  

f) Análise, revisão técnica e elaboração de documentos e artigos para 

revistas e publicações internas e externas ao CONASEMS; e 

g) Organização técnica do 1º Congresso Virtual do CONASEMS. 
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As atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica da AF, no período 

de referência, encontram-se descritas nos tópicos a seguir: (A) Organização e 

Participação nas Atividades do GTTAF; (B) Medicamentos para Intubação 

Orotraqueal; (C) Serviços Farmacêuticos da Atenção Primária; (D) Cooperação 

com a OPAS/OMS; (E) Projeto Glica Melito; (F) Projeto Atenção Básica; e (G) 

Outras Atividades e Projetos. 

A. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GTTAF 

Nos meses de julho a outubro de 2020, a Assessoria Técnica do 

CONASEMS organizou e participou de atividades do Grupo Técnico de Trabalho 

em Assistência Farmacêutica (GTTAF) da Entidade. O Grupo contou com 

referências técnicas em 25 (vinte e cinco) COSEMS, além de 35 (trinta e cinco) 

colaboradores; tendo se reunido semanalmente, por meio de webconferências, 

para tratar de demandas oriundas da pandemia da Covid-19. 

Em junho 2020, o GTTAF subsidiou o processo de aquisição e distribuição 

de medicamentos para intubação Orotraqueal (IOT), conduzido pelo Ministério 

da Saúde, com mediação da Procuradoria Geral da República. A partir de então, 

iniciou-se uma ação conjunta e permanente, incorporada ao GTTAF, de 

realização de levantamento semanal dos estoques e dos consumos desses 

medicamentos junto às Secretarias Municipais de Saúde (SMS), realizada pelas 

equipes técnicas do CONASEMS e do CONASS. 

Foi dada continuidade ao trabalho desenvolvido no âmbito dos subgrupos 

de trabalho do GTTAF, para discussão e elaboração de documentos 

relacionados ao tema, com destaque às seguintes atividades:  

a) Elaboração de listas sugestivas de medicamentos e produtos para 

saúde;  

b) Monitoramento dos estudos e evidências sobre tratamentos no 

âmbito da Covid-19; 

c) Monitoramento do desabastecimento de medicamentos; e  

d) Apoio ao projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica.  
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Todas as reuniões foram realizadas por webconferência, totalizando 16 

(dezesseis) reuniões, entre os meses de julho e outubro. 

Os principais registros das atividades realizadas pela Assessoria Técnica 

no âmbito do GTTAF e de seus subgrupos, estão listados na Tabela III, a seguir. 

TABELA III 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS NO ÂMBITO DO GTTAF10 

PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2020 

DATA ATIVIDADE 

JULHO DE 2020 

2 DE JULHO 1. Reunião do Grupo de Trabalho de Ciência e Tecnologia (GT-C&T) da 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

2. Reunião Web com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) 
sobre escassez de medicamentos anestésicos no Brasil 

3. Reuniões das Comissões Intersetoriais do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS): Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (CIVS) e 
Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência 
Farmacêutica (CICTAF) 

3 DE JULHO 4. Reunião Web com Grupo de Trabalho de Direito Sanitário (GTDS) 
sobre orientações para as estratégias nacionais de aquisição de 
medicamentos para o "kit intubação" 

7 DE JULHO 5. Reunião Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e 
Terapia Celular (ABHH) 

8 E 9 DE JULHO 6. Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC) 

10 DE JULHO 7. Reunião com o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos em Saúde da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde 
(DAF/SCTIE/MS), sobre Biológicos PDP- Adalimumabe, Rituximabe e 
Trastuzumabe; e Estratégia de Distribuição 

13 DE JULHO 8. Reunião sobre critérios de medicamentos para Intubação Covid-19 

9. Reunião para apresentação da companhia farmacêutica Boehringer 

14 DE JULHO 10. 8ª Reunião Extraordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos (CNPURM) 

                                            
10 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos pelo Assessor Técnico de AF do 
CONASEMS, Elton da Silva Chaves, e ou pelo GTTAF, ou das quais ele participou ou 
acompanhou. Registros efetuados pelo Assessor Técnico de AF do CONASEMS, e pela 
Consultora da Entidade, Karen Sarmento Costa 
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DATA ATIVIDADE 

20 DE JULHO 11. 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa 
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRAS) 

21 DE JULHO 12. Reunião sobre Projetos de Assistência Farmacêutica (AF) do 
CONASEMS 

23 DE JULHO 13. Reunião com DAF/SCTIE/MS sobre Distribuição de Insulina 

24 DE JULHO 14. Reunião Web do GTTAF, para os seguintes informes: (i) estratégias de 
compras emergenciais do Kit Intubação - Medicamentos Hepatites; (ii) 
migração de componentes hepatite do CEAF (Componente 
Especializado da AF) para o CESAF (Componente Estratégico da AF); 
(iii) alteração da Resolução (RDC) nº 44/2009 da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre boas práticas 
farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da 
dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de 
serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras 
providências; e (iv) resultado de inscrições no Projeto de 
Fortalecimento dos Processos de Governança e Regionalização, 
executado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) 

28 DE JULHO 15. Reunião do Grupo Executivo (GE) do Projeto Atenção Básica, sobre a 
qualificação da Assistência Farmacêutica (AF) 

28 DE JULHO 16. Reunião com a Prospectiva Consultoria e Amgen Biotecnologia, 
sobre o enfrentamento das doenças crônicas e o fortalecimento de 
políticas públicas relacionadas a osteoporose 

31 DE JULHO 17. Reunião com a equipe da Consultoria Kune (espanhola), sobre a 
carteira de serviços farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde 
(APS) 

AGOSTO DE 2020 

3 DE AGOSTO 18. Reunião conjunta entre CONASS e CONASEMS, realizada via 
webservice, sobre os problemas na alimentação das informações do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), referente aos 
municípios de Minas Gerais, cuja responsabilidade pela transmissão 
das informações via webservice é da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais (SES/MG) 

4 DE AGOSTO 19. Gravação de vídeo para o Projeto de Atenção Básica: Qualificação da 
AF 

5 DE AGOSTO 20. Reunião com a empresa Merck S/A – apresentação da 
empresa/Portfólio 

21. Reunião sobre Canabidiol com representantes da Indústria Prati-
Donaduzzi - Dificuldades no Atendimento de Demanda Judiciais  

5 E 6 DE 

AGOSTO 

22. Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC) 

7 DE AGOSTO 23. Reunião de acompanhamento execução Carta Acordo AF/OPAS 
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10 DE AGOSTO 24. Reunião Web do GTTAF - Informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

12 DE AGOSTO 25. Reunião com a empresa de biotecnologia Biogen 

26. Reunião de alinhamento técnico entre as equipes do CONASEMS e 
CONASS sobre AF 

27. Reunião do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) / CONASS / CONASEMS 

28. Gravação para o Projeto PROADI-SUS, implementado pelo HAOC 

13 DE AGOSTO 29. Acompanhamento da Audiência Câmara dos Deputados, sobre a 
situação dos medicamentos para intubação 

14 DE AGOSTO 30. Reunião para produção e disponibilização de material sobre AB-
AF/PROADI-SUS, no Site de Publicações do CONASEMS 
(https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/) 

31. Reunião com integrantes do Ministério Público Federal sobre a 
situação dos medicamentos para intubação 

17 DE AGOSTO 32. Reunião Web do GTTAF, para informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

17 E 18 DE 

AGOSTO 

33. 7ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

18 DE AGOSTO 34. Gravação para o Projeto PROADI-SUS, implementado pelo HAOC 

35. Reunião virtual com DAF/SCTIE/MS sobre o processo de atualização 
da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) - 
resultado dos formulários e definição dos critérios e atributos 

36. Reunião de alinhamento técnico sobre AF entre as equipes do 
CONASEMS e do CONASS 

19 DE AGOSTO 37. Reunião do Grupo de Trabalho de Serviços Farmacêuticos na Atenção 
Primária à Saúde (GT-SFAPS) Brasil OPAS/OMS. Durante a reunião, 
foram apresentados os seguintes documentos: 

a) Apresentação em power point: “Serviços farmacêuticos basados na 
APS: Documento de posição da OPS/OMS” 

b) Minuta do documento: “Competências do farmacêutico para desenvolver 
os serviços farmacêuticos basados na APS e boas práticas em 
Farmácia” (documento a ser atualizado durante o ano de 2020, como 
previsto) 

c) Carta de Brasília para a renovação dos serviços farmacêuticos basados 
na APS na Região das Américas 

d) Declaração 2018 (Quito) - missão, princípios e elementos da educação 
farmacêutica na Região das Américas 

e) Conjunto de ferramentas de funções, subfunções e indicadores de 
qualidade da prestação de serviços farmacêuticos 

38. Reunião de alinhamento e acompanhamento para elaboração do 
Caderno 1 – Carta Acordo OPAS-AF 

https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/
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20 E 21 DE 

AGOSTO 

39. Workshop CONASS, CONASEMS, Hospitais do PROADI-SUS:  
Planejamento do Triênio 2021-2023 

21 DE AGOSTO 40. Reunião sobre a identidade visual do Site - Publicações AB-
AF/PROADI-SUS, visando à produção/disponibilização do site 

24 DE AGOSTO 41. Reunião Web do GTTAF sobre: 

a) Informes das estratégias de compras emergenciais do Kit Intubação 

b) Ferramenta de mapeamento da fabricação e venda dos medicamentos 
para IOT (ANVISA, MS, Receita Federal) 

c) Ofícios descentralizados às SES (CONASS, CONASEMS) para apoio 
nas compras locais; Apresentação Painel CONASS (Remanejamento) 

d) Levantamento CONASS - CONASEMS - Novos relatos de 
desabastecimento de medicamentos 

25 DE AGOSTO 42. Reunião Web com grupo Carta Acordo AF/OPAS – elaboração de 
documento para atender demanda  na saúde mental (AF – 
DAF/SCTIE/MS) 

26 DE AGOSTO 43. Reunião SCTIE/MS, CONASS e CONASEMS 

28 DE AGOSTO 44. Reunião com o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) 
sobre o Convênio 01/99 

45.  Reunião conjunta entre o CONASEMS e equipes da OPAS e do 
DAF/SCTIE/MS, para acompanhamento da Carta Acordo AF/OPAS 

30 DE AGOSTO 46. Live “Estratégias de Apoio – Qualificação da Assistência Farmacêutica 
na Atenção Básica”, promovida pelo CONASEMS, no seu canal 
Youtube, com base nos cursos sobre Assistência Farmacêutica na 
Atenção Básica para profissionais de nível superior, técnico e médio, 
oferecidos pelo HAOC, em parceria com o Ministério da Saúde e o 
CONASEMS 

31 DE AGOSTO 47. Reunião do GT-Serviços Farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde 
(SFAPS) Brasil OPAS/OMS, para avaliação dos documentos sugeridos 
e discussão dos objetivos e arcabouço para um Plano Nacional SFAPS, 
com respectivo cronograma 

SETEMBRO DE 2020 

01 DE 

SETEMBRO 

48. 1ª Oficina do Projeto de Fortalecimento dos Processos de 
Governança e Regionalização, executado pelo HAOC, sobre o tema:  
O desafio da atenção às pessoas com DCNT no SNS na Espanha: Por 
que os Sistemas de Saúde devem desenvolver estratégias específicas? 
(DCNT – doenças crônicas não transmissíveis; SNS – Sistema Nacional 
de Saúde) 

01 E 02 DE 

SETEMBRO 

49. Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC) 

02 DE 

SETEMBRO 

50. Reunião com o Presidente e a equipe técnica do COSEMS do Estado 
do Rio de Janeiro 
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03 DE 

SETEMBRO 

51. Reunião técnica entre CONASEMS, CONASS, COSEMS/CAF 
(Coordenação de AF) e SES/SP, sobre o apoio a estratégias relativas a 
medicamentos e ao Kit Intubação 

52. 1ª Oficina de alinhamento e orientação com os autores do Manual do 
Gestor 2020 (Assessoria Técnica do CONASEMS) 

53. Reunião do Grupo de Trabalho da Comissão Intergestores Tripartite 
sobre C&T (GT CIT-C&T) 

04 DE 

SETEMBRO 

54. Reunião do GT-SFAB (Consultoria Kune), para estabelecer consenso 
sobre a definição de “âmbitos” e “linhas de serviços” da Carteira de 
SFAB (Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica à Saúde) 

08 DE 

SETEMBRO 

55. Reunião Web do GTTAF, sobre informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

09 DE 

SETEMBRO 

56. Encontro com o COSEMS/SP 

10 DE 

SETEMBRO 

57.  Reunião sobre medicamentos para hepatites virais: migração CEAF 
x CESAF Nota SVS/MS - mudança de componente 

11 DE 

SETEMBRO 

58. Reunião c/COSEMS/RN: medicamentos de intubação orotraqueal (IOT) 

59. Webinário Assistência Farmacêutica (Parte I) do 1º Congresso 
Virtual do CONASEMS: “Como fazer a gestão da Assistência 
Farmacêutica em tempos de Covid-19? Apresentações: “Experiência 
exitosa no enfrentamento da Covid-19” - Expositores: Felipe Tadeu C. 
Santos, Gestor da AF SMS, São Paulo/SP e Rodrigo Faria da Silva, 
Gestor da AF SMS Carmo de Minas/MG; Apresentação: “Ações de 
fortalecimento para a gestão da AF Municipal” - Ana Paula Pinho, 
Superintendente de Responsabilidade Social do HAOC e Mauro 
Junqueira – Secretário Executivo do CONASEMS; Mediadora: Maria 
Angélica Benetasso,  Secretária Municipal de Saúde de Bataguassu/MS 
e 1ª Vice-Presidente Regional, Centro Oeste do CONASEMS 

12 DE 

SETEMBRO 

60. Webinário ADVOCACY- Programa de Atualização de D.M em 
tempos de COVID - Anad 2020: Participação como palestrante do 
Assessor Técnico do CONASEMS, Dr. Elton da Silva Chaves (DM – 
Diabetes Mellitus; ANAD – Associação Nacional de Atenção ao 
Diabetes) 

14 DE 

SETEMBRO 

61. Reunião entre a Secretaria Executiva (SE) e a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde (SCTIE) do 
Ministério da Saúde (MS), o CONASS e o CONASEMS, sobre a 
Assistência Farmacêutica (AF) para a 4ª onda da Covid-19 

62. Reunião do GT-SFAB com a Consultoria Kune para promover 
consenso sobre a definição de “âmbitos” e “linhas de serviços” da 
Carteira de SFAB 
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15 DE 

SETEMBRO 

63. 39ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos (CNPURM) 

64. Reunião Web do GTTAF para informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

16 DE 

SETEMBRO 

65. Conversa com COSEMS/PR sobre Assistência Farmacêutica (AF) 

17 DE 

SETEMBRO 

66. Reunião de acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica 
celebrado com a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto da Universidade de São Paulo (USP/RP) 

18 DE 

SETEMBRO 

67. Webinário Assistência Farmacêutica (Parte II) do 1º Congresso 
Virtual do CONASEMS: “Quais são os caminhos para organizar a 
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica? ” Expositores:  Luiz Segú 
– Consultor internacional em políticas farmacêuticas – Professor 
colaborador da Universidade de Barcelona - Apresentação: Desafios da 
organização dos Serviços farmacêuticos na Atenção Básica; Marcos 
Franco – Consultor do CONASEMS - Apresentação: Reflexões sobre o 
contexto atual e o papel dos serviços do SUS: a integração da 
Assistência Farmacêutica; Dr. Leonardo Regis Pereira – Professor da 
Universidade de São Paulo (USP-RP) - Apresentação: Resultados do 1º 
levantamento da Relação de Medicamentos e processos de aquisição 
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica nos municípios 
brasileiros. Mediador: Elton Chaves – Assessor Técnico do CONASEMS 

21 DE 

SETEMBRO 

68. Reunião do GT-CIT/C&T, sobre os seguintes assuntos: (i) pactuação da 
responsabilidade de financiamento e aquisição de medicamentos 
incorporados, incluindo a migração do aflibercepte para a assistência 
oftalmológica; (ii) migração dos análogos de insulina do CEAF para o 
Componente Básico; e (iii) informe do impacto financeiro no 
Componente Estratégico, com a incorporação dos medicamentos da 
tuberculose 

69. 2ª Oficina da Assessoria Técnica do CONASEMS - Alinhamento do 
Manual do Gestor 2020 

22 DE 

SETEMBRO 

70. 2ª Oficina do Projeto de Fortalecimento dos Processos de 
Governança e Regionalização, executado pelo HAOC, sobre o tema: 
As estratégias para dar respostas as DCNT, revisão de experiências e o 
caso concreto do Sistema Nacional de Saúde Espanhol 

71. Reunião do GT-CIT-VS (Vigilância em Saúde) para elaboração da Nota 
Técnica de Operacionalização da Mudança de Componente dos 
Medicamentos das Hepatites Virais (DCCI) 

72. 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

73. Reunião com o DAF/SCTIE/MS sobre insulina análoga rápida 

23 DE 

SETEMBRO 

74. Reunião da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência 
Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde (CICTAF/CNS) 

75. Encontro com os COSEMS do Acre, Rondônia, Roraima e Tocantins 
para monitoramento do Kit IOT 
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24 DE 

SETEMBRO 

76. Reunião com a empresa Merck, apresentação e Portfólio 

28 DE 

SETEMBRO 

77. Reunião Web do GTTAF para informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

29 DE 

SETEMBRO 

78. Reunião do Grupo Executivo (GE) do Projeto Atenção Básica: 
Qualificação da AF 

30 DE 

SETEMBRO 

79. Encontro com os COSEMS de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco 
e Sergipe para monitoramento do Kit IOT 

OUTUBRO DE 2020 

01 DE OUTUBRO 80. Reunião do GT CIT C&T – QualifarSUS 

81. Reunião VERTEX sobre Doenças Raras (A Vertex é uma biotech que 
se destaca pelo oferecimento de medicamentos para doenças 
raras como a fibrose cística) 

02 DE OUTUBRO 82. Reunião com consultores da Consultoria Kune – IRSFAB (Instrumento 
de Referência sobre Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica) 

83. Reunião Web do GTTAF para informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

84. Reunião sobre a produção/disponibilização do Site - Publicações AB-
AF/PROADI-SUS 

05 DE OUTUBRO 85. Reunião com a empresa BAYER sobre o medicamento Aflibercepte 
para o tratamento do Edema Macular Diabético. Após 
avaliação/recomendação da CONITEC, espera-se a publicação do 
PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) para pactuação na 
CIT acerca do financiamento e da disponibilização do tratamento pelo 
SUS 

07 DE OUTUBRO 86. Encontro com os COSEMS da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Sergipe para monitoramento do Kit IOT 

07 E 08 DE 

OUTUBRO 

87. Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC) 

08 DE OUTUBRO 88. Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos no Brasil (PNAUM) - Apuração pela 
assessoria no âmbito do PROADI-SUS 

89. Seção de seguimento dos Grupos Nacionais de Trabalho SFAPS – 
Avanço e desenvolvimento dos planos nacionais: realizados 
comentários pelos delegados de País à minuta da versão preliminar dos 
indicadores propostos para o esquema de qualificação 

90. Reunião do Projeto PROADI-SUS (HAOC) sobre a  publicação final 
do Projeto AB: estrutura da Publicação e definição de municípios a 
serem entrevistados 

09 DE OUTUBRO 91. Reunião do GT CIT C&T, sobre os seguintes temas: (i) informe da 
programação dos medicamentos do Componente Estratégico para o 
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ano de 2021; (ii) informe sobre Ofício Conjunto Circular nº 
4/2020/CGCEAF-CGAFB/DAF/SCTIE/MS, que trata do acesso pelo 
CEAF à insulina análoga de ação rápida; e (iii) proposta sobre 
estruturação da Assistência Farmacêutica (AF) estadual e no âmbito 
da APS 

92. Reunião para produção e disponibilização de publicações no Site - 
Publicações AB-AF/PROADI-SUS  - Apresentação do Site - Layout e 
textos 

13 DE OUTUBRO 93. Reunião Web do GTTAF para informação sore as estratégias de 
compras emergenciais do Kit Intubação 

94. Reunião de acompanhamento da execução da Carta Acordo 
AF/OPAS 

14 DE OUTUBRO 95. Encontro com os COSEMS do Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande 
do Norte para monitoramento do Kit IOT 

16 DE OUTUBRO 96. Reunião do GT CONASEMS - Carteira de Serviços Farmacêuticos na 
APS - Consultoria Kune 

97. Reunião com colaboradores/pesquisadores da área temática da AF 
do CONASEMS 

98. Reunião Web do GTTAF - Informes das estratégias de compras 
emergenciais do Kit Intubação 

19 DE OUTUBRO 99. Reunião do GT-Serviços Farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde 
(SFAPS) Brasil OPAS/OMS para apresentação de informes e de 
avaliação da reunião regional de 08/10; apresentação de proposta para 
avaliação de indicadores; apresentação de atividades do GT SFAPS; e 
plano de trabalho 

100. Reunião entre o Ministério da Saúde (DAF/SCTIE/MS), CONASEMS e 
CONASS, sobre o projeto de estruturação da Assistência 
Farmacêutica 

19 E 20 DE 

OUTUBRO 

101. 9ª Reunião ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

20 DE OUTUBRO 102. 3ª Oficina do Projeto de Fortalecimento dos Processos de 
Governança e Regionalização, executado pelo HAOC, sobre o tema: 
O que precisamos mudar? A visão populacional do planejamento e o 
modelo de atenção adequado para dar respostas e a implicação de 
pacientes e cuidadores 

21 DE OUTUBRO 103. Encontro com os COSEMS do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina para monitoramento do Kit IOT 

104. 2º Encontro do DAF/SCTIE/MS sobre a reformulação da RENANE, 
para tratar da proposta de método ativo de atualização da RENAME: 
Parte 1 – Guia para Identificação Sistemática de Necessidades de 
Análise do Elenco da Atenção Primária à Saúde 

22 DE OUTUBRO 105. Encontro com os COSEMS do Amazonas, Amapá e Pará para 
monitoramento do Kit IOT 
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106. Reunião com grupo de AF da Carta Acordo-OPAS – demanda 
direcionada ao DAF/SCTIE/MS -  Saúde da Mulher 

107. Reunião de alinhamento no GT- AF para elaboração do Manual do 
Gestor 

23 DE OUTUBRO 108. Reunião do GT CONASEMS sobre a Carteira de serviços 
farmacêuticos na APS - Consultoria Kune 

109. Reunião com colaboradores e pesquisadores na AF CONASEMS 

110. Reunião Web do GTTAF para apresentação de informes das estratégias 
de compras emergenciais do Kit Intubação 

26 DE OUTUBRO 111. Reunião com a Coloplast sobre a incorporação e dispensação do 
cateter hidrofílico para cateterismo vesical intermitente em indivíduos 
com lesão medular e bexiga neurogênica 

27 DE OUTUBRO 112. Reunião com o COSEMS/MG 

29 DE OUTUBRO 113. Reunião entre o Departamento de Gestão e Incorporação de 
Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS/SCTIE/MS), o CONASEMS 
e o CONASS 

30 DE OUTUBRO 114. Reunião Web do GTTAF para apresentação de informes das estratégias 
de compras emergenciais do Kit Intubação 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 

FIGURA II – WEBINÁRIO ADVOCACY- ANAD 2020 

FONTE:  HTTPS://WWW.ANAD.ORG.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/09/RELATO%CC%81RIO-ANAD-
2020.PDF 

B. MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

De julho a outubro de 2020, a Assessoria Técnica do CONASEMS 

participou de reuniões diárias, inclusive nos fins de semana, do Subgrupo de 

crise para enfrentamento do desabastecimento de medicamentos para intubação 

https://www.anad.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Relato%CC%81rio-ANAD-2020.pdf
https://www.anad.org.br/wp-content/uploads/2020/09/Relato%CC%81rio-ANAD-2020.pdf
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orotraqueal e as estratégias nacionais de aquisição emergencial; e enviou 

resumos, documentos, instrumentos e ferramentas para os COSEMS e 

Secretarias Municipais de Saúde (SMS) de Capitais de todo o Brasil. 

No período, a atividade permanente de levantamento semanal dos 22 

(vinte e dois) medicamentos elencados como essenciais para intubação 

orotraqueal (IOT) evoluiu para um painel de monitoramento gerenciado pelo 

CONASS com o apoio do CONASEM (Tableau).  

A Assessoria Técnica do CONASEMS, mediante o seu acesso ao 

mencionado painel, compartilhou com os COSEMS, no âmbito do GTTAF, as 

informações atualizadas resultantes desse monitoramento, em encontros com 

dirigentes desses Conselhos e nas reuniões da Diretoria desta Entidade. 

C. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

Realizou-se o acompanhamento dos trabalhos contratados junto à 

empresa especializada Kune Consultoria em Saúde Ltda. (Kune Saúde 

Consulting – KSC), de apoio ao desenvolvimento das capacidades operativas do 

CONASEMS no desenvolvimento da carteira de serviços farmacêuticos da 

Atenção Primária/Básica e a avaliação de tecnologias sanitárias (Termo de 

Referência Pessoa Jurídica - TRPJ Nº 02/2020); tendo sido concluídos e 

entregues os seguintes produtos: 

a) Produto 6: Documento técnico contendo proposta da Carteira de 

Serviços Farmacêuticos da Atenção Primária, as propostas de 

serviços farmacêuticos por linha de Serviço na Atenção Básica no 

Brasil, parte do componente Apoio ao desenvolvimento da 

capacidade operativa do CONASEMS nos Serviços Farmacêuticos 

da Atenção Básica. 

b) Produto 7: Documento técnico contendo para cada serviço proposta 

de definição de produto, cliente, recursos, capacidades, parte do 

componente de Apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS nos Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica. 

c) Produto 8: Documento técnico contendo primeiro informe do 

componente de Apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS nos Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica 

incluindo a validação do mesmo por um grupo de especialistas. 
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d) Produto 9: Documento técnico contendo segundo informe do 

componente de Apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS nos serviços farmacêuticos da Atenção Básica 

sobre os critérios estratégicos de desenvolvimento da carteira de 

serviços. 

D. COOPERAÇÃO COM A OPAS/OMS 

Foram realizadas atividades relacionadas à cooperação entre o 

CONASEMS e a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização 

Mundial da Saúde (OPAS/OMS), objeto da Carta Acordo SCON2019-00482, 

firmada em novembro de 2019, para realização do Projeto “Diagnóstico da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: análise da relação municipal de 

medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e processos 

de aquisição praticados pelos municípios brasileiros”.  

Para executar as atividades previstas na Carta Acordo, foram contratadas 

empresas especializadas, tendo sido entregues os seguintes produtos 

desenvolvidos no quadrimestre: 

a) TRPJ N º 038/2019: 

I - PRODUTO 7: Documento técnico contendo os estudos 

preliminares referentes ao plano de análise para subsidiar a 

elaboração do volume 3: análise do elenco das Relações 

Municipais de Medicamentos Essenciais (REMUME) 

II -    PRODUTO 8: Documento técnico contendo a versão validada 

do volume 1 

III -   PRODUTO 9: Documento técnico contendo a versão validada 

do volume 2 

IV - PRODUTO 10: Documento técnico contendo os estudos 

preliminares referentes ao plano de análise para subsidiar a 

elaboração do volume 3: análise do elenco das relações 

municipais de medicamentos essenciais (REMUME) - 

andamento do processo de limpeza e análise dos produtos não 

RENAME, com foco nas análises dos contraceptivos orais e 

injetáveis 
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b) TRPJ N º 039/2019: 

I -      PRODUTO 7: Documento técnico contendo revisão da literatura 

com a finalidade de identificar os medicamentos essenciais que 

são utilizados para tratamento e manejo de pacientes 

diagnosticados com Covid-19 em acompanhamento nas 

enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva 

II - PRODUTO 8: Documento técnico contendo proposta de 

indicadores para monitoramento das listas municipais de 

medicamentos e sua aquisição 

III -  PRODUTO 9: Documento técnico com objetivo de organizar, 

quantificar e discutir sobre a presença de medicamentos 

essenciais traçadores da classe dos analgésicos, antipiréticos, 

antiácidos e antissecretores nas Relações Municipais de 

Medicamentos Essenciais dos municípios que responderam ao 

Levantamento Nacional sobre o Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica da RENAME 

IV -   PRODUTO 10: Documento técnico com objetivo de organizar, 

quantificar e discutir sobre a presença de medicamentos 

essenciais traçadores da linha de cuidado de asma nas 

Relações Municipais de Medicamentos Essenciais dos 

municípios que responderam ao Levantamento Nacional sobre 

o Componente Básico da Assistência Farmacêutica da 

RENAME 

E. PROJETO GLICA MELITO 

O Projeto Glica Melito, implementado em parceria entre o CONASEMS, o 

Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS) e a indústria 

farmacêutica Novo Nordisk, teve como objetivos: (i) a implementação dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento de 

pessoas com Diabetes Mellitus tipo 1; (ii) a capacitação das equipes de saúde 

para o tratamento de Diabetes Mellitus tipo 1 e o uso das tecnologias 

disponibilizadas no SUS; (iii) o aprimoramento das ações da equipe de saúde 

para educação em diabetes, insulinoterapia, automonitorização glicêmica, 
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orientação nutricional e prática de atividade física; e (iv) a promoção do 

autocuidado para Diabetes Mellitus tipo 1. 

Durante o período em referência, em função do início do processo de 

migração, do IPADS para as estruturas do Portal do CONASEMS, de todos os 

produtos e ferramentas do Projeto, situação agravada pela pandemia da Covid-

19 e o pico de casos iniciado ainda em junho, não foram realizadas atividades 

de monitoramento, apesar da plataforma permanecer ativa e os cursos 

permanecerem disponíveis. O referido acompanhando será retomado com a 

internalização ao CONASEMS do hotsite do Projeto. 

F. PROJETO ATENÇÃO BÁSICA 

O Projeto “Atenção Básica: Capacitação e Qualificação dos Serviços de 

Assistência Farmacêutica e Integração das Práticas de Cuidado na Equipe de 

Saúde”, desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) no âmbito do 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde (PROADI-SUS), visa à capacitação e à qualificação dos serviços 

farmacêuticos e integração das práticas de cuidado na equipe de saúde; e tem 

por metas a capacitação a distância para 18.600 (dezoito mil e seiscentos) 

profissionais do SUS e o apoio à implementação de 600 a 1.200 (seiscentos a 

mil e duzentos) serviços de cuidado farmacêutico na Atenção Básica.  

Após as decisões de suspensão do Projeto e de sua retomada a partir de 

maio de 2020, em razão dos impactos da pandemia da Covid-19 no cronograma 

e ações do Projeto, a Assessoria Técnica do CONASEMS passou a acompanhar 

as atividades realizadas no ambiente de apoio aos municípios para 

enfrentamento da pandemia (Plataforma de Apoio à Assistência Farmacêutica 

na Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde - AB/APS no enfrentamento ao 

Coronavírus - Covid-19). 

Os conteúdos relacionados à AB/APS, no contexto do combate e 

minimização dos problemas no enfrentamento à Covid-19, continuam sendo 

disponibilizados ao público-alvo do Projeto, composto pelos gestores e 

profissionais que atuam na Assistência Farmacêutica, podendo ser acessados 

pelos links https://www.conasems.org.br/plataforma-de-apoio-a-assistencia-farmaceutica-na-

ab-traz-informacoes-sobre-covid-19  e https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=357.  

https://www.conasems.org.br/plataforma-de-apoio-a-assistencia-farmaceutica-na-ab-traz-informacoes-sobre-covid-19
https://www.conasems.org.br/plataforma-de-apoio-a-assistencia-farmaceutica-na-ab-traz-informacoes-sobre-covid-19
https://proadi.eadhaoc.org.br/course/view.php?id=357
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FIGURA III – ILUSTRAÇÃO DA PÁGINA DO PROJETO AB, NA INTERNET 

FONTE: HTTPS://HOSPITAIS.PROADI-SUS.ORG.BR/PROJETOS/83/ATENCAO-BASICA-ASSISTENCIA-

FARMACEUTICA 

G. OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS 

A Assessoria Técnica desenvolveu, ainda, as seguintes atividades, no 

período de referência deste Relatório, relativamente à Assistência Farmacêutica: 

a) Continuidade ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo; 

b) Apoio técnico à Direção do CONASEMS e ao GTTAF, com foco na 

Assistência Farmacêutica; 

c) Continuidade aos trabalhos realizados junto à rede de 

pesquisadores, composta por cientistas das cinco regiões do País 

que atuam como colaboradores da Entidade, contribuindo para a 

gestão municipal do SUS. A mencionada rede é composta pelas 

seguintes instituições e respectivos cientistas:   

I -  Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social 

(IPADS):  Orlando Mario Soeiro 

II -  Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): Prof. Dr. 

Mauro Silveira de Castro, Prof. Dr. Sotero Serrate Mengue e 

Andréia Fontanella 

III -  Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP): 

Profa. Dra. Vera Lúcia Luiza 
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IV -  Universidade Federal do Ceará (UFC): Prof. Dr. Paulo Arrais 

V -  Universidade Federal do Pará (UFPA): Prof. Dr. Orenzio Soler 

d) Continuidade à 2ª edição do Curso I – “Gestão do Cuidado 

Farmacêutico na AB”; 

e) Continuidade à 2ª edição do Curso II – “Assistência Farmacêutica na 

Gestão Municipal: instrumentalização à prática nos serviços” (nível 

médio ou técnico); 

f) Continuidade à 2ª edição do Curso III – “Assistência Farmacêutica 

na Gestão Municipal: instrumentalização à prática nos serviços” 

(nível superior); 

g) Continuidade às atividades da 2ª edição do Curso IV – “Cuidado 

Farmacêutico na Atenção Básica: aplicação do método clínico”; 

h) Elaboração e produção/disponibilização do Site - Publicações AB-

AF/PROADI-SUS a ser hospedado no portal do CONASEMS – trata-

se de todas as publicações do Projeto, em site com domínio 

conasems.org.br; e 

i) Registrada a participação, na qualidade de primeiro suplente, do 

Assessor Técnico do CONASEMS que atua na área da Assistência 

Farmacêutica, na representação da Entidade na Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). No 

quadrimestre em referência, realizaram-se as seguintes reuniões 

ordinárias: a 88ª Reunião, em 7,8 e 9 de julho; a 89ª Reunião, em 5 

e 6 de agosto; a 90ª Reunião, em 2 e 3 de setembro; e a 91ª Reunião, 

em 7 e 8 de outubro.  
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4.2.3 ECONOMIA DA SAÚDE    

Na área temática da Economia da Saúde, a Assessoria Técnica do 

CONASEMS desenvolve regularmente as seguintes atividades principais:   

a) Acompanhamento da execução e análise das peças orçamentárias 

da União;   

b) Realização dos Fóruns de Debates “Novo Regime Fiscal: Efeitos na  

Saúde”;   

c) Realização de análises de propostas de Projetos de Leis 

relacionados ao tema financiamento da saúde;   

d) Acompanhamento e análise das propostas de financiamento da 

Saúde apresentadas pelo Ministério da Saúde;   

e) Suporte à Diretoria Executiva e ao Gabinete do CONASEMS em 

eventos e apresentações sobre o tema;   

f) Representação dos municípios nas comissões temáticas do SUS, 

como a Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento 

(COFIN) do Conselho Nacional de Saúde (CNS);   

g) Articulação de parcerias com instituições de destaque no cenário 

Saúde;   

h) Atendimento a demandas dos COSEMS e municípios relacionadas 

ao tema; 

i) Elaboração e manutenção do Painel de Apoio à Gestão do 

CONASEMS; e  

j) Elaboração de Notas Técnicas.  

No período de referência do presente Relatório, em razão da pandemia 

da Covid-19, quase a totalidade das ações foram realizadas de forma virtual. 

As demais atividades desenvolvidas pela Assessoria Técnica da 

Economia da Saúde, no período de referência, encontram-se descritas nos 

tópicos a seguir: (A) Atividades de Destaque; e (B) Pesquisa sobre Gestão 

Orçamentária e Financeira do SUS. 
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A. ATIVIDADES DE DESTAQUE  

A seguir, apresentam-se as atividades de destaque desenvolvidas pela 

Assessoria Técnica do CONASEMS, no subgrupo temático Economia da Saúde:  

a) Apoio nas negociações e pactuações reproduzidas pelas Portarias 

do Ministério da Saúde dedicadas às ações e serviços públicos de 

saúde; 

b) Participação em videoconferências voltadas à disponibilização de 

informações aos gestores municipais do SUS sobre regras de 

financiamento das ações e serviços de saúde, notadamente sobre a 

Ação Orçamentária 21C0 – Enfrentamento da Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus; 

foram produzidos materiais de apoio, provenientes das dúvidas 

coletadas nessas videoconferências; 

c) Acompanhamento das proposições legislativas, com elaboração de 

análises e pareceres técnicos, além do acompanhamento e análise 

das peças orçamentárias federais para 2021, no âmbito da saúde.  

d) Participação e apoio, na sua área de competência, às ações e 

atividades realizadas no âmbito do Projeto de Fortalecimento dos 

Processos de Governança e Regionalização, executado pelo HAOC, 

pelo PROADI-SUS, com acompanhamento e participação do 

CONASEMS e do Ministério da Saúde; 

e) Elaboração de cálculos, e posterior análise e acompanhamento, 

sobre a defasagem no número dos procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares em decorrências da Covid-19, bem como o impacto 

previsto no orçamento de 2021;    

f) Análise e acompanhamento dos valores de saldos remanescentes 

dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) aos 

fundos estaduais e municipais de saúde, com a produção de notas 

técnicas e apoio na implementação da Lei Complementar 172/2020; 

g) Análise e acompanhamento dos procedimentos ligados à prestação 

de contas relacionadas aos valores destinados ao enfrentamento da 

Covid-19, realizadas com o Tesouro Nacional, o CONASS e o 

Ministério da Saúde; 
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h) Participação das discussões sobre orçamento da Saúde no âmbito 

da COFIN/CNS; 

i) Acompanhamento e participação na análise das respostas da 

Pesquisa sobre Gestão Orçamentária e Financeira do SUS, 

conduzida pelo CONASEMS; e 

j) Participação em videoconferências com a Rede de Apoio 

CONASEMS e COSEMS para debater sobre a aplicação de recursos 

da Covid-19. 

B. PESQUISA - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUS 

A Pesquisa é um projeto desenvolvido em parceria com pesquisadores da 

Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (EAESP/FGV), Universidade da Califórnia, Universidade de Zurique e 

London School of Economics. 11 

Por meio dela, pretende-se conhecer as dificuldades dos municípios na 

execução dos recursos financeiros, entender os principais obstáculos à 

execução e ao combate à Covid-19, e em especial, reduzir as barreiras 

relacionadas à percepção de risco nas contratações públicas.  

Além de identificar os principais desafios a serem superados, a pesquisa 

busca indicar soluções com potencial de aumentar a alocação desses recursos 

para serviços públicos de saúde e, assim, a efetividade dos governos municipais, 

sobretudo na resposta às demandas urgentes geradas pela pandemia. 

Espera-se que os resultados do projeto possam subsidiar as discussões 

relacionadas à adequada alocação de recursos destinados às ações e serviços 

de saúde, sobretudo dos provenientes de repasses federais; e identificar os 

                                            
11 Fonte de informação: https://www.conasems.org.br/pesquisa-sobre-gestao-orcamentaria-
e-financeira-do-sus-e-lancada-pelo-CONASEMS-em-parceria-com-universidades-
internacionais/ 

https://www.conasems.org.br/pesquisa-sobre-gestao-orcamentaria-e-financeira-do-sus-e-lancada-pelo-CONASEMS-em-parceria-com-universidades-internacionais/
https://www.conasems.org.br/pesquisa-sobre-gestao-orcamentaria-e-financeira-do-sus-e-lancada-pelo-CONASEMS-em-parceria-com-universidades-internacionais/
https://www.conasems.org.br/pesquisa-sobre-gestao-orcamentaria-e-financeira-do-sus-e-lancada-pelo-CONASEMS-em-parceria-com-universidades-internacionais/
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principais  receios, motivos e dificuldades dos gestores municipais nos processos 

de execução dos recursos recepcionados; contribuindo, para a definição de 

estratégias em prol da eficiência dos gastos no SUS.   

A pesquisa deverá ser aplicada junto aos secretários e secretárias 

municipais de saúde, de todo o 

Brasil, sendo aplicada por meio 

de questionário específico, 

direcionado aos 

gestores/gestoras municipais de 

saúde, ou aos responsáveis 

técnicos da área, disponibilizado 

aos respondentes por meio de 

um link exclusivo, enviado pelos 

apoiadores da Rede 

Colaborativa CONASEMS-

COSEMS que atuam nas regiões de saúde.   

A primeira etapa da pesquisa foi iniciada em 17 de agosto de 2020, por 

meio de um questionário simples, em plataforma de fácil acesso e com apenas 

cinco questões.   

Os resultados da pesquisa serão utilizados no entendimento dos atuais 

desafios da gestão pública da saúde no Brasil para viabilizar possíveis soluções. 

Os resultados serão divulgados via estatísticas agregadas, em relatórios para os 

gestores municipais, em artigos científicos e em outros insumos para o debate 

de políticas públicas.  

São pesquisadores envolvidos no Projeto:  

a) Blenda Leite S. Pereira – Assessoria Técnica do CONASEMS 

b) Bruna Guidetti – Coordenação e Assistência em Pesquisa 

c) Camila Magalhães – Coordenação e Assistência em Pesquisa 

d) Daniel Faleiros – Assessoria Técnica do CONASEMS  

e) Diana Moreira – Professora assistente de Economia na 

Universidade da Califórnia, Davis -  https://dianamoreira.com/ 

f) Felipe Lima – Coordenação e Assistência em Pesquisa 

file:///C:/Users/catarina/Downloads/ https:/dianamoreira.com/
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g) Guilherme Lichand – Professor assistente de Economia do Bem-

estar e Desenvolvimento Infantil na universidade de Zurique 
https://lichand.info/ 

h) Gustavo Fernandes – Professor assistente da EAESP/FGV e 

pesquisador do Centro de Política e Economia do Setor Público da 

Fundação Getúlio Vargas (CEPESP/FGV) 
https://eaesp.fgv.br/professor/gustavo-andrey-almeida-lopes-fernandes 

i) Joana Naritomi – Professora assistente de Desenvolvimento 

Internacional na London School of Economics and Political 

Science  https://joananaritomi.com/ 

4.2.4 EDUCAÇÃO EM SAÚDE E GESTÃO DO TRABALHO  

Na área temática da Educação em Saúde e Gestão do Trabalho, a 

Assessoria Técnica do CONASEMS, durante o quadrimestre, desenvolveu 

atividades no âmbito do InovaSUS, em conjunto com o Ministério da Saúde; APS 

Forte e Laboratórios de Inovação, com a Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS); e IdeiaSUS, com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Além disso, desenvolveu as atividades descritas nos tópicos a seguir: (A) 

Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS; (B) Educação em Saúde no Projeto Rede 

Colaborativa; (C) Webinário Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; e (D) 

Outras Atividades. 

A. MOSTRA VIRTUAL BRASIL AQUI TEM SUS 

A Mostra Brasil aqui tem SUS, uma iniciativa do CONASEMS que vem 

sendo realizada há 17 (dezessete) anos durante o Congresso Nacional 

promovido anualmente pela Entidade, já é consolidada e legitimada como um 

espaço de troca e compartilhamento do dia a dia de trabalhadores e gestores 

municipais na construção cotidiana do SUS. 

Em 10 de julho, iniciou-se mais uma edição da Mostra, sendo que devido 

às restrições impostas pela pandemia da Covid-19, foi realizada a I Mostra Virtual 

Brasil aqui tem SUS, durante o 1º Congresso Virtual do CONASEMS, com 

previsão de transcorrer até 10 de novembro de 2020. 

https://lichand.info/
https://eaesp.fgv.br/professor/gustavo-andrey-almeida-lopes-fernandes
https://joananaritomi.com/
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A Mostra recebeu 847 (oitocentas e quarenta e sete) inscrições de 

experiências relacionadas a ações de “Enfrentamento à Covid-19”, tendo sido 

selecionados e avaliados 645 (seiscentos e quarenta e cinco) trabalhos.  

B. EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO PROJETO REDE COLABORATIVA 

De julho a outubro de 2020, destacam-se atividades de Educação em 

Saúde desenvolvidas no âmbito do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-

COSEMS, com a execução das atividades programadas do Curso II de 

Aprimoramento em Práticas de Apoio para o Fortalecimento da Gestão Municipal 

do SUS, iniciado em 2019. O tema central abordado foi o aprimoramento do 

Apoio COSEMS para a qualificação 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 CONASEMS-COSEMS, 

sendo estruturado numa modelagem híbrida (presencial e on-line), distribuídas 

em dois encontros presenciais e 04 (quatro) módulos com 30 (trinta) aulas on-

line, com a elaboração de Projeto Final de Curso; totalizando a carga horária de 

180 (cento e oitenta) horas e gerando a certificação de 221 (duzentos e vinte e 

um) integrantes da Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS. 

C. WEBINÁRIO GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SÁÚDE 

Em 09 de outubro de 2020, o CONASEMS promoveu a primeira parte do 

Webinário Gestão do Trabalho e Educação em Saúde como parte do 1º 

Congresso Virtual da Entidade, que teve como foco “Repercussões da 

Pandemia para a Gestão do Trabalho no SUS e as Perspectivas para os 

Municípios”. O evento teve como objetivo promover a discussão sobre os 

impactos da pandemia para a gestão do trabalho no SUS, os desafios que os 

gestores precisaram superar para conseguir dar resposta num novo cenário em 

que a adaptação dos serviços foi essencial, ao mesmo tempo em que eram 

pressionados para dar respostas concretas, tanto pela população quanto pelos 

profissionais que exigiam condições adequadas de trabalho. Especialmente no 

início dos movimentos de reorganização dos serviços, em que havia escassez 

de insumos e equipamentos de proteção individual para as pessoas, esses 

desafios foram se transformando e os serviços se habituando ao novo cenário. 

https://congresso-virtual.conasems.org.br/
https://congresso-virtual.conasems.org.br/
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Na oportunidade, foram discutidas as seguintes questões: (i) Quais foram 

as consequências para o trabalhador, quais os riscos e agravos à saúde do 

trabalhador foram mais evidentes nesse momento?; (ii) Quais são as 

perspectivas futuras diante desse novo arranjo institucional do trabalho? Elas 

podem ser incorporadas definitivamente pela gestão?; e (iii) As tecnologias 

auxiliaram esse processo de readaptação; hoje, qual o cenário pode ser 

apontado como o maior legado para o SUS pelo uso dessas novas tecnologias? 

A live contou com a participação dos convidados Zuher Handar – Médico 

Sanitarista e Medico do Trabalho, Servidor Público da Secretaria de Saúde do 

Estado do Paraná (SES/PR), Professor da Faculdade Evangélica Mackenzie do 

Paraná, Consultor em Saúde do Trabalhador; Artur Amorim – Enfermeiro 

Sanitarista, Secretário Municipal de Saúde de Afogados da Ingazeira/PE, 

Membro do Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde (GTVS), do COSEMS/PE 

e da Diretoria do CONASEMS; e Monica Sampaio – Médica de Saúde da Família 

e Servidora da Secretaria de Saúde do Distrito federal (SES/DF). A mediação 

ficou a cargo da Assessora Técnica do CONASEMS, Márcia Cristina Marques 

Pinheiro. 

FIGURA IV – PANFLETO DIGITAL DE CHAMADA PARA O WEBINÁRIO GESTÃO DO 

TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE – PARTE I 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/GESTAO-DO-TRABALHO-EM-TEMPOS-DE-PANDEMIA-E-

TEMA-DO-WEBINARIO-DE-SEXTA-09/ 

A segunda parte desse Webinário, ainda como parte do 1º Congresso 

Virtual do CONASEMS, ocorreu no dia 16 de outubro de 2020, focando 

“Estratégias de Aprimoramento dos Profissionais de Saúde para o 

Enfrentamento da Pandemia e Perspectivas Futuras”.  

  

https://www.conasems.org.br/gestao-do-trabalho-em-tempos-de-pandemia-e-tema-do-webinario-de-sexta-09/
https://www.conasems.org.br/gestao-do-trabalho-em-tempos-de-pandemia-e-tema-do-webinario-de-sexta-09/
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FIGURA V – PANFLETO DIGITAL DE CHAMADA PARA O WEBINÁRIO GESTÃO DO 

TRABALHO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE– PARTE II 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/I-CONGRESSO-VIRTUAL-EDUCACAO-EM-SAUDE-EM-

TEMPOS-DE-PANDEMIA-E-TEMA-DO-WEBINARIO-DESTA-SEMANA/ 

O evento teve como elemento principal a abordagem dos impactos da 

pandemia para a gestão da educação no âmbito do SUS, os quais determinaram 

a necessidade de os gestores e trabalhadores se prepararem para dar respostas 

e orientação para a sociedade, considerando o cenário de pouca informação 

sobre a nova doença e muita preocupação com a altíssima transmissibilidade do 

vírus.  

Nesse sentido, foram discutidas no evento as seguintes questões: (i) 

Como a gestão encarou e respondeu a urgente necessidade de preparar 

rapidamente seus trabalhadores para enfrentar esse inimigo desconhecido?; (ii) 

Como os trabalhadores se prepararam para enfrentar os riscos e agravos à 

saúde evidentes naquele momento?; (iii) Quais os aprendizados que ficam e as 

perspectivas futuras diante de novos arranjos institucionais do trabalho, que 

poderão ser incorporadas definitivamente pela gestão?; e (iv) As tecnologias 

auxiliaram muito esse processo de adaptação - no campo da educação do 

trabalhador do SUS, qual o legado para o SUS do uso dessas novas 

tecnologias?  

  

https://www.conasems.org.br/i-congresso-virtual-educacao-em-saude-em-tempos-de-pandemia-e-tema-do-webinario-desta-semana/
https://www.conasems.org.br/i-congresso-virtual-educacao-em-saude-em-tempos-de-pandemia-e-tema-do-webinario-desta-semana/
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Para a realização do referido evento, foram convidados para palestrar o 

Sr. Ricardo Burg Ceccim – Professor Titular na área de Educação em 

Saúde/Saúde Coletiva e docente do Programa de Pós-Graduação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); e as Sras. Aloide Ladeia 

Guimarães – Coordenadora do Centro de Educação dos Trabalhadores da 

Saúde (CETS), na Secretaria Municipal de Saúde de Campinas/SP, e Mayana 

Barbosa da Silva Queiroz – Cirurgiã Dentista da Atenção Básica do município de 

Tefé/AM, tendo como moderadora a Assessora Técnica do CONASEMS Márcia 

Cristina Marques Pinheiro. 

D. OUTRAS ATIVIDADES 

Durante o quadrimestre, a Assessoria Técnica do CONASEMS da área de 

Educação em Saúde participou, junto a outros assessores técnicos envolvidos, 

de sessões de debates promovidas pelos hospitais de excelência participantes 

do PROADI/SUS, com foco na telemedicina e no apoio ao enfrentamento da 

pandemia, a exemplo da já citada Live “Estratégias de Apoio – Qualificação da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica”, promovida pela Entidade no dia 

30 de agosto, no seu canal do Youtube, com base nos cursos sobre Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica para profissionais de nível superior, técnico e 

médio, oferecidos pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), em parceria com 

o Ministério da Saúde (MS) e o CONASEMS. 

No período, foram realizadas também reuniões e outros eventos de 

interlocução com técnicos do MS sobre o Programa Mais Médicos, bem como o 

Programa Médicos pelo Brasil, visando atender às demandas dos gestores 

municipais de saúde no enfrentamento da pandemia. 

Registre-se ainda a realização de reuniões web no período em apreço, 

envolvendo os assessores técnicos do CONASEMS, para a discussão da 

proposta de implementação do Núcleo de Apoio e Valorização da Gestão 

Municipal do SUS – NAVEG, com o objetivo de dotar os gestores municipais de 

saúde de acesso a iniciativas e conteúdos formativos de forma orgânica, 

utilizando o conceito de multiplataforma, reconhecendo a educação permanente 

como estratégia de qualificação da gestão. Essas reuniões visaram a discussão 

de temas, eixos e objetivos do NAVEG, com a definição inicial dos seguintes 

temas principais: (i) enfrentamento à Covid-19; (ii) Atenção Básica; (iii) Rede de 
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Atenção à Saúde; e (iv) ferramentas virtuais de apoio ao trabalho do Núcleo. 

Também houve a proposição da realização de minicursos, lives e debates. 

Essa iniciativa, no entanto, foi descontinuada na forma pensada 

originalmente, e sua discussão incorporada no contexto do início das 

providências de implantação, pelo CONASEMS, do Centro de Produção 

Audiovisual (Estúdio), em Brasília/DF, e do respectivo Núcleo Pedagógico, em 

Belo Horizonte/MG,  de forma a possibilitar a implementação de uma rede 

corporativa com capacidade tecnológica de produção de conteúdos digitais e de 

Educação a Distância (EAD), visando capturar os novos comportamentos de 

interação com as mídias digitais.  

A oferta desses conteúdos formativos aos usuários finais deve ser 

materializada em um Portal Educacional, denominado Canal Mais Conasems, 

que centralizará todo o conteúdo dos cursos, o acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), e o gerenciamento de inscrições/matrículas nas iniciativas 

educacionais empreendidas, configurando assim um ambiente de produção de 

conteúdos de caráter formativo para plataformas múltiplas, dentre elas, EAD, 

Web e Radiodifusão, que irão possibilitar o acesso do público-alvo, formado por 

gestores, profissionais e trabalhadores da Saúde, dentre outros,  em qualquer 

ponto de atenção em saúde em todos os municípios brasileiros, em qualquer tela 

e em todo o momento, e em todas as redes sociais. 

4.2.5 FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA  

O Fortalecimento da Atenção Básica é uma das mais importantes linhas 

de trabalho do CONASEMS.  Nessa área temática, o desempenho da Assessoria 

Técnica, durante o quadrimestre sob referência, caracterizou-se pela execução 

das seguintes atividades, apresentadas, de forma detalhada e em ordem 

cronológica, na Tabela IV, mais à frente:  

a) Apoio e desenvolvimento de ações do Grupo Técnico da Atenção 

Básica (GTAB);  

b) Orientações e estratégias para execução do Plano de 

Fortalecimento da Atenção Básica;  
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c) Participação efetiva nas agendas da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), com foco na proposta de novo modelo de 

financiamento da Atenção Básica (AB) junto ao Ministério da Saúde; 

d) Participação nos seminários dos COSEMS para discussão desse 

modelo; e 

e) Apoio aos COSEMS nas estratégias de implementação das 

pactuações. 

TABELA IV 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO 

BÁSICA – PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 202012   

DATA ATIVIDADE 

JULHO DE 2020 

1 DE JULHO 1. Participação em reunião com técnicos da Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS), sobre os 
parâmetros/métricas para pagamento do Saúde na Hora/Emergência, 
visando o combate à Covid-19; na ocasião foram definidos novos 
parâmetros para pagamento de acordo com o quantitativo de consultas, 
unificando médicos e enfermeiros, e classificando os municípios de 
acordo com sua classificação IBGE, carga horária e quantidade de 
atendimentos 

2. Participação em reunião com técnicos da SAPS/MS, sobre os registros 
de Imunização, diante da transição do Sistema de Informações do 
Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) para e-SUS APS (Atenção 
Primária à Saúde) 

3. Reunião com o Ministério da Saúde para discussões sobre 
Equipamentos de Proteção Individuais (EPI)  e suas distribuições em 
favor dos municípios 

2 DE JULHO 4. Projeto Todos pela Saúde - Durante webconferência, foi discutida a 
operacionalização da ação “Instituições de Longa Permanência para 
Idosos (ILPI) do Projeto Todos pela Saúde”, com a participação de 
representantes do COSEMS do Estado de São Paulo (COSEMS/SP), da 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social de SP, Banco Itaú, CONASEMS e 
CONASS  
Durante o evento, ficaram acertados os seguintes pontos: (i) consenso 
sobre a necessidade de agilizar a operacionalização da ação na ILPI 
públicas e filantrópicas do Estado de São Paulo; e (ii) a SES/SP e o 
COSEMS/SP comprometeram-se a agendar três reuniões com regionais 
e municípios, sendo a primeira a região de Campinas; a segunda, a 
região metropolitana; e a terceira, com demais municípios; durante 
essas reuniões, deverá ser definido o início da ação de testagem RT- 
PCR  

                                            
 

12 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos pela Assessora Técnica no âmbito do 
subgrupo temático de AB do CONASEMS, e ou dos quais ela participou ou acompanhou; 
registros realizados por Marcela Alvarenga de Moraes e Diogo Demarchi Silva, 
Assessores Técnicos do CONASEMS 
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As demais atividades que compõem a ação nas ILPI poderão ocorrer 
concomitantemente: a abordagem pela ONG contratada; a melhoria do 
cadastro; a ação educacional quanto a cuidados; a abordagem quanto 
ao uso de manejo dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI), a 
distribuição dos EPI; e a distribuição dos equipamentos, como máquinas 
de lavar e secadoras, além de “tablets” e rádios 

3 DE JULHO 5. Participação em reunião com a Assessoria do CONASS e da SAPS/MS, 
para a revisão do material das linhas de cuidado da hipertensão 
arterial, a partir da apresentação das 22 linhas de cuidado; realizada 
apresentação da empresa contratada (IATS), da construção do portal de 
acesso do gestor e dos profissionais de saúde, e da Carta Acordo com 
a OPAS. Os representantes do CONASEMS solicitaram a integração do 
acesso do gestor e dos profissionais de saúde com o E-gestor AB 

6 DE JULHO 6. Participação em reunião sobre a linha do cuidado da Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS), juntamente com o CONASS. Foi realizada a 
leitura e a apreciação do portal da linha de cuidado e apresentadas 
sugestões de melhor visualização e correção de algumas nomenclaturas 
apresentadas 

7. Projeto Todos pela Saúde - Reunião com o coletivo Todos pela Saúde 
e representantes do CONASS, sobre a distribuição de oxímetros, na qual 
foi apresentado o plano de trabalho para distribuição desses aparelhos 

07 E 08 DE 

JULHO 

8. Participação em reunião do grupo do Projeto  do Todos pela Saúde, 
para tratar sobre as métricas/critérios de distribuição dos oxímetros 
para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

09 DE JULHO 9. Ações Prioritárias para APS - Participação em reunião para definição 
das ações prioritárias para a Atenção Primária à Saúde (APS), na qual 
foram elencadas as seguintes prioridades: (i) financiamento; (ii) 
formação profissional; e (iii) sistema de informação. Foram, também, 
definidos os temas para as mesas da AB no 1º Congresso Virtual do 
CONASEMS: (i) Importância da APS no enfrentamento à Covid; (ii) 
desenvolvimento dos profissionais de saúde na AB; e (iii) novos gestores 
e a continuidade dos avanços até o momento. Por fim, foi acordada a  
elaboração de um documento com os principais dados da transição do 
financiamento 

17 DE JULHO 10. Participação em reunião conjunta dos GTs de  Atenção Primária à 
Saúde (APS) e de Atenção Especializada à Saúde, para tratar das 
ações relacionadas entres os níveis de atenção no enfrentamento à 
Covid-19; na ocasião, foi debatida a incorporação do cateter 
hidrofílico na APS, com a discussão sobre os recursos orçamentários 
necessários - impacto estimado em R$ 70 milhões: a proposta não foi 
aprovada 

19 DE JULHO 11. O Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB) reuniu-se para avaliar as 
propostas para as mesas virtuais do 1º Congresso Virtual: (i) análise 
crítica da PNAB e seus desdobramentos; (ii) Propostas do Ministério da 
Saúde para APS: O que deu certo? Como garantir a continuidade?; (iii) 
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balanço do plano CONASEMS de fortalecimento da APS: desafios para 
a próxima gestão; e (iv) reorganização AB p/enfrentamento à Covid-19 

20 DE JULHO 12. Reunião técnica c/ SAPS/MS: apresentação de propostas de alterações 
da minuta de Portaria do MS, para a 3ª chamada do Programa Mais 
Médicos, com 700 vagas, com previsão de  984 cubanos em processo 

de entrada no programa e 200 liminares já deferidas 

22 DE JULHO 13. Reunião com representantes do Instituto Estáter, na qual o referido 
Instituto solicitou apoio para a divulgação da ação do projeto de 
cuidado preventivo com a oximetria. Foi acertada a realização de uma 
“live” no Canal do CONASEMS com apresentação da experiência do 
município de Campinas/SP e o conceito do cuidado da oximetria pela 
Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) 

27 DE JULHO 14. “Live” : uso dos oxímetros como cuidado no enfrentamento à Covid-19 

15. Programa Previne Brasil - Realizada reunião com técnicos do Banco 
Mundial para discutir a retomada do apoio daquela instituição financeira 
ao Programa Previne Brasil, com avaliação da sustentação técnica e 
financeira do Programa.  No dia seguinte, foi apresentada avaliação dos 
dados do 1º Quadrimestre do Previne Brasil e esses dados foram 
encaminhados para divulgação 

30 DE JULHO 16. Reunião com representantes da Cooperação Better Health Programe 
Brazil (BHP) -  Portal Conecte SUS Profissional. O CONASEMS 
apresentou a sua opinião sobre as necessidades da APS para o Portal 
e comprometeu-se a identificar profissionais de todos os Estados para 
serem entrevistados nas necessidades dos temas para o Portal 

31 DE JULHO 17. Reunião técnica com a SAPS/MS sobre Estratégia de Apoio à 
Gestação e Puerpério Saudáveis no contexto da pandemia. A equipe 
da SAPS apresentou minuta de Portaria com recurso para APS no 
cuidado com as gestantes. O CONASEMS apresentou sugestões e 
solicitou revisão do texto apresentado. A referida matéria foi pauta de 
nova reunião em 24 de agosto quando foram apresentadas sugestões 
para utilização dos recursos, especificando 4 eixos para repasses 

AGOSTO DE 2020 

3 DE AGOSTO 18. Reunião com técnicos da SAPS/MS para discussão da Portaria nº 
1857; O CONASEMS sustentou a necessidade de revogação da 
Portaria, que deveria ser retificada com as considerações do CONASS 
e CONASEMS, para efetivação da utilização correta do recurso 

4 DE AGOSTO 19. Webinário sobre o “Impacto da Covid-19 no Acesso aos Métodos 
Contraceptivos”, com a participação da Assessoria do CONASEMS; o 
evento contou com representantes da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e de Organizações não Governamentais e possibilitou a 
avaliação do impacto da Covid-19 no acesso aos métodos 
contraceptivos, além do debate sobre a situação da América Latina e 
apoio a iniciativas inovadoras 
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6 DE AGOSTO 20. Programa Previne Brasil - A Assessoria Técnica do CONASEMS 
acompanhou a Vice-Presidente da Entidade, Cristiane Martins 
Pantaleão, em reunião sobre o Programa Previne Brasil, com 
representantes da SAPS/MS. Na pauta, discussão de minutas de atos 
para ações estratégicas como critérios de avaliação, cálculo de repasse, 
monitoramento das gestantes, risco da Covid-19 para gestantes e 
Portaria sobre prática interligada ao manejo 

7 DE 

AGOSTO 

21. Reunião sobre o Projeto Conecte SUS Profissional, quando foram 
apresentados e validados o questionário e o formato da execução das 
entrevistas com sete profissionais de saúde de Unidades Básicas de 
Saúde (UBS), selecionados pelos COSEMS. As entrevistas foram 
realizadas no dia 10 de agosto. Em 21 de agosto, foram apresentados 
os resultados dos grupos focais já realizados 

10 DE AGOSTO 22. Atividade sobre o tema “Agenda de Resposta Rápida da APS diante 
da Pandemia Covid: como orientar o enfrentamento da pandemia na 
Rede de Atenção à Saúde no Espírito Santo”  
Além de representantes do CONASEMS e do COSEMS do Espírito 
Santo, participaram Coordenadores de APS dos Municípios de Colatina, 
Linhares, São Domingos do Norte, João Neiva, São Roque do Canaã, 
Mariana, Pancas, Aracruz, Vila Valério, Águia Branca, Governador 
Lindenberg, São Gabriel da Palha, Mantenópolis, Baixo Guandu e Rio 
Bananal; e representantes da Superintendência Regional de Saúde de 
Colatina/SES/ES-Região Central 
Na ocasião, todos participaram de atividade conduzida pela Chefe de 
Núcleo Especial de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde, 
Tânia Mara Ribeiro dos Santos, denominada "Apresentação dialogada 
da Agenda de Resposta Rápida para a Atenção Primária à Saúde no 
Enfrentamento à Covid-19”. Em seguida, realizou-se apresentação 
dialogada do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia na 
Rede de Atenção à Saúde, seguida de debates 

11 DE AGOSTO 23. Reunião da Rede APS, com participação de representantes da 
FIOCRUZ, ABRASCO, Escola Politécnica, UFMG, UFPEL e gestores da 
referida Rede; após apresentação dos dados da pesquisa do acesso e 
do uso de EPI por profissionais da saúde, foram debatidas as condições 
de saúde do Agente Comunitário de Saúde (ACS) e a formação para a 
pandemia, dentre outros aspectos 

24. Programa Previne Brasil - Reunião Ordinária do GT de Atenção 
Primária à Saúde; a pauta contemplou discussões sobre regras do 
Programa Previne Brasil, a revisão dos relatórios dos indicadores de 
desempenho, a elaboração de Portaria com as regras do Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e a exclusão das 
instituições com 12 meses sem produção em equipes homologadas 
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17 DE AGOSTO 25. Foi dado prosseguimento às discussões sobre a “Agenda de Resposta 
Rápida para Enfrentamento à Pandemia no Espírito Santo”, durante 
reunião com o Grupo Condutor, coincidindo com reunião de câmara 
técnica da APS; a assessoria do CONASEMS apresentou sugestão de 
encaminhamento da seguinte tarefa aos municípios - a equipe deveria 
analisar as ações desenvolvidas na APS levando em conta os seguintes 
documentos/aspectos: (i) seu plano de enfrentamento à Covid-19; (ii) o 
checklist da Agenda de resposta rápida; (iii) a integração com Vigilância 
em Saúde (VS) e a relação com demais serviços da Rede Atenção à 
Saúde (RAS) como consta no Guia; e (iv) os 4 componentes previstos 
na modalidade de financiamento da APS 

Após essa análise, e diante do atual cenário epidemiológico da 
pandemia na região, deveriam ser identificados, pelos municípios, os 
principais desafios para garantia de acesso aos casos suspeitos e 
confirmados de Covid-19, assim como as demais demandas corriqueiras 
dos serviços de APS,  para subsidiar a construção de propostas de 
superação desses desafios 

18 DE AGOSTO 26. Programa Previne Brasil - Reunião com o COSEMS/ES para 
discussão dos dados do Programa, apresentação do número de 
cadastros e avaliação dos municípios com percentual de cadastros 
abaixo de 40%, além de avaliação dos indicadores de saúde e 
demandas dos centros de atendimento 

19 DE AGOSTO 27. Registros de Imunização - Participação em reunião com técnicos da 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS) sobre os registros de 
imunização, quando foi realizada apresentação do sistema para 
campanha de vacinação da Covid-19 e realizados debates sobre a 
elaboração de um painel para acompanhamento em tempo real da 
evolução da vacinação e a verificação das formas de entrada no sistema: 
pelo Cadastro Pessoa Física (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
ou outro; e a retroalimentação para eventos adversos 

28. Programa Previne Brasil - Reunião com o COSEMS do Estado do Rio 
Grande do Norte (COSEMS/RN) para discussão dos dados do 
Programa Previne Brasil. A Assessoria Técnica do CONASEMS 
realizou avaliação dos dados do referido Programa, enfocando os 
municípios com percentual de cadastros abaixo de 40%, o 
monitoramento de indicadores de saúde, e a elaboração de estratégias 
para melhoria dos resultados 

29. Programa Previne Brasil – Reunião do Grupo de Trabalho do 
Programa, da SAPS/MS, para avaliação de erros na inserção de dados 
para os indicadores, priorização da análise dos municípios com perdas 
de recursos e previsão da versão 4.0 E-SUS AB 

30. Reunião sobre o Guia de Vigilância em Saúde para o Grupo Técnico 
da Atenção Básica, com apresentação de sugestões pela Assessoria 
Técnica do CONASEMS, para o aprimoramento do documento 
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31. Participação em reunião da Câmara Técnica APS do CONASS, com a 
presença de consultores e facilitadores APS, além de representantes 
do Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC); foi apresentada a 
ferramenta interativa Mentimeter com foco na capacitação dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias 
(ACE), além de acordada sua utilização nas próximas reuniões do grupo 

24 DE AGOSTO 32. Participação em reunião com a Consultoria Jurídica do Ministério da 
Saúde (CONJUR/MS), a SAPS/MS e representantes do CONASS, para 
discutir os entendimentos da CONJUR nos pareceres das Portarias da 
SAPS, visando simplificar as formas de monitoramento dos repasses 
dos recursos e unificar a utilização do Relatório Anual de Gestão (RAG) 

33. Reunião com a SAPS/MS sobre a Atenção às Doenças Crônicas, 
quando foi apresentada proposta daquela Secretaria referente ao 
cuidado aos pacientes portadores de doenças crônicas, contemplando 
ações em três eixos: (i) tecnologia; (ii) matriciamento de equipes 
regionais; e (iii) autocuidado e cuidado farmacêutico; além dos eixos de 
trabalho do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do 
Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) 

26 DE 

AGOSTO 

34. Participação em reunião com a SAPS/MS sobre o orçamento federal 
para a APS, onde foram tratados aspectos inerentes ao método de 
alocação financeira do Governo Federal, no âmbito da APS, em 
favor dos municípios; a Assessoria Técnica do CONASEMS 
acompanhou apresentação do orçamento APS e a avaliação dos déficits 

28 DE AGOSTO 35. Portaria MS nº 1.857 - Reunião com o COSEMS do Estado de Sergipe, 
para abordar orientações sobre a utilização dos recursos da Portaria 
1.857 e esclarecimento de dúvidas 

SETEMBRO DE 2020 

01 DE 

SETEMBRO 

36. Programa Previne Brasil - Reunião com representantes dos COSEMS, 
para avaliação dos pontos de controle e monitoramento da transição 
do Programa Previne Brasil. Destaques para o envio da planilha dos 
cadastros e Portaria sobre os códigos do Sistema de Gerenciamento da 
Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses/Próteses e 
Materiais Especiais (OPM) do SUS (SIGTAP) 

02 DE 

SETEMBRO 

37. Reunião com o COSEMS/RJ (Presidente e equipe técnica) para 
discussão do financiamento federal da AB no Estado do Rio de Janeiro 

38. Participação em reunião com a SAPS/MS para tratar de aspectos 
inerentes ao método de alocação financeira do Governo Federal, no 
âmbito da APS, em favor dos municípios 

08 DE 

SETEMBRO 

39. A Assessoria Técnica acompanhou a Vice-Presidente do CONASEMS 
em reunião do Grupo de Trabalho da Atenção Primaria à Saúde (GT-
APS) da CIT, com participação de representantes do CONASS, 
SAPS/MS, e Secretaria Executiva da Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), para tratar de assuntos referente as rotinas dos entes federados 
e do SUS, relacionados a Política Nacional de Atenção Básica e suas 
derivações Foi discutida a Política Nacional de Atenção Integral à 
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Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP) e o modelo de financiamento. Foi encaminhada a realização 
de avaliação junto aos Estados e principais municípios diante das 
propostas apresentadas 

09 DE 

SETEMBRO 

40. Reunião sobre a Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) e seus 
impactos no financiamento da Atenção Básica. Foram abordados os 
seguintes assuntos: (i) avaliação da base dos municípios da Portaria nº 
173, com perda de recurso do Programa Previne Brasil; (ii) apresentada 
proposta de transição para os municípios da Portaria nº 173, (iii) 
discutida a Portaria nº 2.358; (iv) elaboração de uma nota técnica para 
orientação execução do recurso pelos municípios; e (v) discussão da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de 
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) 

41. Participação em reunião com a SAPS/MS para tratar de aspectos 
inerentes ao método de alocação financeira do Governo Federal, no 
âmbito da APS, em favor dos municípios 

10 DE 

SETEMBRO 

42. A Assessoria Técnica acompanhou a Vice-Presidente do CONASEMS, 
Cristiane Martins Pantaleão, em reunião com a equipe do COSEMS/SP. 
Foram apresentados o novo modelo de financiamento da PNAISP e 
o levantamento dos CNES das equipes prisionais; e realizada a análise 
das especificidades dos municípios pequenos, com quantitativo de 
presos superior a quantidade habitacional, além da revisão dos critérios 
vinculados a quantidade de presídios no município 

43. Participação em reunião com o Ministério da Saúde sobre 
"Processos" - Qualifica Planejamento e as melhorias possíveis no 
planejamento dos municípios em instrumentos como Plano de Saúde, 
Programação Anual de Saúde e Relatórios de Gestão 

15 DE 

SETEMBRO 

44. Reunião com os COSEMS sobre aspectos relacionados ao PREVINE 
BRASIL 

16 DE 

SETEMBRO 

45. Participação em reunião realizada pela SAPS/MS, sobre os seguintes 
temas: (i) apresentação de propostas de Portarias de capital e custeio 
para saúde bucal; (ii) apresentação de propostas para pagamento per 
capita para obesos; (iii) ações assistenciais de promoção a saúde por 
equipe;  (iv) repasse de recurso orçamentário de capital para 
readequação das maternidades; (v)  Informatiza APS para as 16 mil 
equipes sem informatização; e (vi) pagamento de parcela extra para a 
Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) 

46. Participação em reunião com parlamentares para tratar da PLOA 2021 
e seus impactos na Atenção Básica 

17 DE 

SETEMBRO 

47. Participação em reunião ordinária do GT de Atenção Primária à Saúde 
(APS) da CIT, para tratar de assuntos referentes às rotinas dos entes 
federados e do SUS relacionados a Política Nacional de Atenção 
Básica e suas derivações; foram discutidas as ILPI e a revisão da 
Nota Técnica nº 23/2020-DESF/SAPS/MS - Orientações gerais para 
registro/cadastro no Sistema de Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) das equipes que atuam na 
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Atenção Primária à Saúde, considerando o disposto na Portaria nº 
99/SAES/MS, de 07 de fevereiro de 2020; a elaboração da política de 
saúde do idoso e a criação de planos intersetoriais e proposta de 
ação de emergência 

18 DE 

SETEMBRO 

48. Reunião com a SAPS/MS, para alinhamento de Propostas de Portarias 
para enfretamento a Covid-19 

21 DE 

SETEMBRO 

49. Participação em reunião com a SAPS/MS para tratar de aspectos 
inerentes ao método de alocação financeira do Governo Federal, no 
âmbito da APS, em favor dos municípios 

22 DE 

SETEMBRO 

50. Participação em reunião com o Departamento de Promoção à Saúde 
da SAPS/MS (DEPROS/SAPS/MS), para tratamento dos seguintes 
assuntos: (i) discussão sobre minuta de Portaria sobre obesidade; (ii) 
avaliação do valor orçamentário para repasse ao Programa Amamenta 
e Alimenta Brasil; (iii) elaboração de Portaria aos municípios que 
cumpriram as ações do Programa nos 4 anos consecutivos; e (iv) criação 
de um programa intersetorial para acompanhamento da obesidade na 
APS 

23 DE 

SETEMBRO 

51. Participação em reunião com a SAPS/MS para tratar de aspectos 
inerentes ao método de alocação financeira do Governo Federal, no 
âmbito da APS, em favor dos municípios 

25 DE 

SETEMBRO 

52. Participação em reunião sobre a Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP), com representantes da SAPS/MS e CONASS, para 
discussão sobre o financiamento da Política; a elaboração de fluxo de 
credenciamento; a remodelagem em mais de uma modalidade; a adesão 
pelo gestor; e o fluxo na SAPS/MS 

53. Reunião do Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB) 

54. Participação em reunião com a equipe do DEPROS/SAPS/MS, sobre 
os seguintes temas: (i) Programa de Atenção às Pessoas com 
Sobrepeso; (ii) apresentação Plano Nacional de Prevenção da 
Obesidade Infantil, a ser implementado mediante adesão municipal no 
início de 2021; (iii) Estratégia Programa Amamenta e Alimenta Brasil, 
(iv) Estratégia intersetorial de prevenção e controle da obesidade; e 
(v) intenção de reestruturação do Financiamento das Ações de 
Alimentação e Nutrição (FAAN) 

55.  Live para apresentação, em web conferência, sobre a Nova 
Modalidade de financiamento da Atenção Básica (Ação no âmbito da 
Rede Colaborativa) 

29 DE 

SETEMBRO 

56. Reunião com os COSEMS visando tratar de aspectos relacionados ao 
PREVINE BRASIL 

30 DE 

SETEMBRO 

57. Reunião do GTAB para consolidação das ações empreendidas no 
âmbito do Grupo, avaliação do Programa Previne Brasil; reformulação 
do Manual do Gestor 2021; e apresentação de sugestões de alteração 
no Plano de Fortalecimento da AB do CONASEMS 
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OUTUBRO DE 2020 

01 DE OUTUBRO 58. Reunião do Grupo de Trabalho de Atenção Primária à Saúde (GT-APS), 
com a participação da Vice-Presidente Cristiane Martins Pantaleão e do 
Diretor Financeiro Hisham Hamida, além de representantes da 
SAPS/MS. A pauta contemplou debates sobre os seguintes temas: (i) 
saúde do Idoso; (ii)  discussão intersetorial sobre ILPI: (iii) apresentação 
do Censo SUAS; (iv)  apresentação de minuta de Portaria dispondo 
sobre a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) 

02 DE OUTUBRO 59. Reunião com a equipe do DEPROS/SAPS/MS, para discussão técnica 
sobre o repasse de recurso financeiro para a Estratégia Amamenta e 
Alimenta Brasil (EAAB), registrando-se que os municípios contemplados 
deverão abranger todos os Estados do País e perfis diferentes de cada 
município 

21 DE OUTUBRO 60. Oficina de Implementação do Guia para enfrentamento da Covid-19, 
no Estado do Piauí. Participaram representantes da Secretaria de 
Estado da Saúde do Piauí (SES/PI), do CONASS, do COSEMS/PI e do 
CONASEMS. Foi apresentada a situação da implementação do Guia 
nas regiões de Saúde do Estado, e encaminhada a promoção de 
agendas semanais de encontros CONASS, CONASEMS, COSEMS e 
SES/PI 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 

4.2.6 FORTALECIMENTO DA REDE CONASEMS-COSEMS  

O fortalecimento da Rede CONASEMS/COSEMS é uma pauta 

permanente do CONASEMS, desde a sua instituição.  A partir de 2017, a fim de 

consolidar essa rede, o projeto Formação Rede Colaborativa para 

Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, por meio da Estratégia Apoiador, 

vem promovendo a formação teórico-prática dos profissionais que integram a 

rede de apoiadores, que atuam nos 26 (vinte e seis) COSEMS.   

O Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, também conhecido 

como Projeto Apoiador, é desenvolvido em parceria com o Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 

Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS); e está estruturado a 

partir da formação-ação de Apoiadores distribuídos nas regiões de saúde do 

País, sendo cada Apoiador responsável em média por 03 (três) regiões de 

saúde. Além dos Apoiadores, o Projeto tem Coordenadores do Apoio nos 
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COSEMS e Consultores Regionais que acompanham o Projeto nas regiões 

administrativo-geográficas do País.  

No âmbito do Projeto, são realizados encontros presenciais e, 

principalmente virtuais, em razão das medidas de isolamento social promovidas 

para combate à pandemia da Covid-19, para alinhamento e desenvolvimento de 

práticas que qualifiquem o apoio aos gestores municipais. 

As principais atividades realizadas pela Assessoria Técnica do 

CONASEMS, no quadrimestre em referência constam da Tabela V a seguir.  

TABELA V  

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO FORTALECIMENTO DA REDE 

CONASEMS-COSEMS – PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 202013 

DATA ATIVIDADE 

JULHO DE 2020 

31 DE JULHO  1. Pesquisa sobre Gestão Orçamentária e Financeira do SUS: Reunião 
sobre a Pesquisa que se tratará de uma pesquisa-ação sobre execução 
orçamentária dos recursos destinados ao combate à Covid-19 pelos 
municípios 
Após a apresentação da proposta de pesquisa, foram definidas a 
participação da Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS e estratégias 
de aproximação com pesquisadores das universidades parceiras, tendo 
sido pactuada a agenda para a efetivação dessa aproximação: (i) em 
05/08, reunião com pesquisadores das universidades (Zurique, Califórnia 
e FGV) para apresentação da Rede e do papel dos Apoiadores na 
pesquisa, bem como o papel das universidades parceiras; (ii) em 06/08: 
realização de “live” com Apoiadores e Coordenadores de Apoio para 
informes sobre a pesquisa; (iii) em 13/08, apresentação da pesquisa em 
reunião dos Coordenadores de Apoio, com convite aos Apoiadores; (iv) 
em 17/08, lançamento da pesquisa, com encaminhamento aos gestores; 
(v) em 31/08, encerramento da Pesquisa; e (vi) em 30/09, proposição à 
Academia da primeira apresentação dos resultados preliminares da 
Pesquisa. Firmado de dar a devolutiva das taxas de resposta dos gestores 
aos Apoiadores nos 3º, 8º e 12º dias da Pesquisa 

2. Reunião sobre o Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, que 
vem sendo desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), 
para discussão da proposta de integração dos Apoiadores do Projeto com 
Apoiadores das Seções de Apoio Institucional e Articulação Federativa 
(SEINSF), das Superintendências do Ministério da Saúde; a proposta foi 
apresentada pelo Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa 
da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DGIP/SE/MS). Foi objeto 
de a discussão sobre processo de integração, feita com DGIP/SE/MS e 
os Coordenadores de Apoio. Ao final, ficou acertada a inserção de ponto 
de pauta para próxima reunião do GE do Projeto sobre essa integração 

                                            
 

13 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos pela Assessora Técnica no âmbito do 
subgrupo temático Fortalecimento da Rede CONASEMS-COSEMS, e ou dos quais ela 
participou ou acompanhou; registros realizados por Denise Rinehart, Assessora Técnica 
do CONASEMS 
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DATA ATIVIDADE 

AGOSTO DE 2020 

03 DE AGOSTO 3. Curso II de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o 
Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS: Reunião interna para 
definição do formato e do conteúdo de “Live” para apresentação da 28ª 
aula do Curso, com o objetivo de refletir sobre a construção estratégica 
da organização de trabalho do Apoio 

04 DE AGOSTO 4. Reunião entre CONASEMS, HAOC e MS para repactuação das entregas 
e respectivas agendas de execução para adequação da Estrutura 
Analítica de Projetos (EAP) do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, até o final do triênio; além de apresentação das novas atividades 
e de seus formatos à distância 
Dentre os encaminhamentos dados ao assunto, destacam-se: (i) a 
substituição de encontros e reuniões presenciais que haviam sido 
agendadas por encontros e reuniões virtuais, no primeiro e segundo 
semestres de 2020; (ii) a substituição de vinte e quatro visitas de 
acompanhamento agendadas com o Grupo de Apoio, de março a 
dezembro de 2020,  por reuniões remotas; (iii) a substituição de atividades 
programadas da pesquisa de avaliação; (iv) o cancelamento da 
programação de despesas de pessoal, para a contratação de analista de 
projeto e designer instrucional; (v) a substituição da Oficina de 
sustentabilidade programada para o segundo semestre de 2020; e (vi) a 
adição da entrega por Correios das publicações e do Guia da Estratégia 
Apoiador 

05 DE AGOSTO 5. Reunião entre o HAOC, MS e CONASEMS para finalização da discussão 
sobre o formato de apresentação da “Live”/aula 28, sobre o papel do 
Apoio e suas considerações finais no Curso; além da continuidade da 
discussão sobre o formato do Produto Final (PF) previsto no mencionado 
Curso, especialmente no que tange ao seu conteúdo, formato, 
acompanhamento da atividade, forma de avaliação, papel dos mediadores 
e proposta de atividade de recuperação  
Foi definido o seguinte conteúdo para a Aula 28: (i) título: O Apoio 
Institucional em tempos de Covid; (ii) objetivo: provocar reflexões sobre o 
processo de trabalho do Apoio COSEMS considerando a dinâmica da 
realidade e a necessária ressignificação de seu papel; (iii) agenda: 
acolhimento, apresentação técnica sobre temas do Curso e interação com 
o mentímeter, instrução para proposição e envio de perguntas do próprio 
Apoio para a releitura do padlet 

06 DE AGOSTO 6. Webconferência (live) nº 28, sobre o tema: “O papel do Apoio em 
tempos de pandemia”, com a participação de 218 pessoas, dentre 
Apoiadores, Coordenadores de Apoio e integrantes do Grupo Executivo do 
Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS. O evento teve como 
objetivos tratar da ressignificação periódica do papel do Apoio em 
função da dinâmica da realidade; e provocar reflexões sobre o processo 
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DATA ATIVIDADE 

de trabalho do Apoio COSEMS considerando essa dinâmica e a necessária 
ressignificação de seu papel 
O evento seguiu a seguinte pauta: (i) abertura: abordagem e explicação 
da dinâmica (duração e programação); (ii) acolhimento, com dinâmica 
baseada na questão: “O que você diria, em tempos de Covid, para o seu 
colega Apoiador?”;  (iii) apresentação da dinâmica “Nuvem de palavras”; 
(iv) comunicação sobre o processo de avaliação; (v) diálogos sobre os 
temas “integralidade do cuidado em tempos de pandemia e “integração 
das áreas com a AB/organização da RAS; e (vi) Apoio institucional (papel 
do Apoio, estrutura e integração. Como o Apoio se organiza para a 
permanente reconstrução do seu papel?) 
Ao final, foi dado informe sobre o andamento da pesquisa sobre execução 
orçamentária 

10 DE AGOSTO 7. Curso II de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o 
Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS - Reunião do Grupo 
Executivo (GE) do Projeto Rede Colaborativa para fechamento do 
Produto Final do Curso II, com a definição, além da metodologia e dos 
prazos a serem observados, do que segue: (i) título e tema do Produto 
Final; (ii) objetivo; (iii) etapas; (iv) formatos propostos para  o Produto, 
devendo cada grupo construir um vídeo releitura do Padlet, para posterior 
edição e composição de um curta-metragem de cada um dos Estados; (v) 
ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); (vi) atribuições 
da mediação; e (vii) participação individual dos Apoiadores para registro e 
nota 

11 DE AGOSTO 8. Reunião Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS 

12 DE AGOSTO 9. Reunião Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, para definição do objetivo das visitas virtuais ao Apoio 
COSEMS 

10. Reunião dos mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas de 
Apoio 

14 DE AGOSTO 11. Reunião entre o HAOC e o CONASEMS para tratamento dos seguintes 
temas: (i) análise da minuta do edital de chamamento para pesquisador; 
(ii) avaliação da apresentação e do status do Produto Final do Curso II 
de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o Fortalecimento da Gestão 
Municipal do SUS; e (iii) definição do ponto de pauta para encontro 
presencial sobre saúde mental. A minuta de edital de chamamento para 
pesquisador foi aprovada com a ressalva de inserir informação sobre 
direito autoral e de publicação inédita. No que se às visitas aos Estados, 
foram definidas aquelas prioritárias, a serem realizadas nas semanas 
seguintes, nos COSEMS AC, AM, PR, RR, RO e TO. Foi encaminhado o 
compartilhamento com o GE dos indicadores do Projeto e do roteiro de 
visitas/2019, para construção do objetivo das visitas/2020 
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18 DE AGOSTO 12. Encontro entre os representantes do MS, HAOC e CONASEMS, para 
discussão da seguinte pauta: (i) substituição do Apoio de MG e RS; (ii) 
substituição da Coordenação do MA; e (iii) pesquisa de avaliação: Visitas 
de Acompanhamento 

13. Curso II de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o Fortalecimento 
da Gestão Municipal do SUS: Reunião da Coordenação Pedagógica do 
Curso e a equipe do CONASEMS para a definição da proposta de 
atividade avaliativa final do Módulo 4 e avaliação da aplicabilidade do 
uso da ferramenta Mapa Mental, bem como construir sua introdução 

19 DE AGOSTO 14. Reunião ordinária do Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS 

20 DE AGOSTO 15. Pesquisa sobre Gestão Orçamentária e Financeira do SUS: Promovido 
novo Encontro para avaliação do número de respostas à Pesquisa, até 
aquela data, bem como para discussão das estratégias de estímulo às 
respostas e alinhamento das datas e dos formatos dos status de resposta 
para envio à Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS  
Foi acordado que os pesquisadores enviariam mensagem padrão para 
respostas incompletas, além de envolver as redes de comunicação dos 
COSEMS, por meio da Assessoria de Comunicação Social do 
CONASEMS, para apoio na divulgação 

16. Atividade para apresentação das propostas para o próximo triênio do 
Projeto Rede Colaborativa nos eixos estratégicos apontados por 
CONASS e CONASEMS. Participaram da atividade 101 pessoas, dentre 
Superintendentes, Gerentes, Equipe Técnica dos Hospitais de 
Excelência integrantes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS); Secretário 
Executivo, Coordenador Técnico e Assessoria Técnica do CONASS; e 
Vice-Presidente, Coordenador Técnico e Assessoria técnica do 
CONASEMS 
Dentre os temas discutidos destacam-se: (i) regionalização/governança 
regional como grande eixo estruturante; (ii) teleatendimento/telemedicina 
sob perspectiva da Rede, e partindo da APS; (iii) judicialização; (iv) 
Assistência Farmacêutica; (v) Rede de Atenção aos Crônicos; e (vi) 
inclusão da saúde do idoso  
Como encaminhamentos foi decidido que um grupo menor faria a análise 
coerente da lista de projetos, após a finalização da reunião de 21 de 
agosto, com objetivo de articular conjunto de projetos propostos e uma 
fala alinhada com unidade conceitual 

17. Reunião ordinária de coordenadores de apoio do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS 

18. Reunião para finalizar a proposta de Atividade Final do Módulo 4, com 
a definição de datas de lançamento da atividade no AVA, de apresentação 
aos Coordenadores de Apoio e de gravação do tutorial de orientação ao 
mapa mental 
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21 DE AGOSTO 19. Novo Encontro para apresentação das propostas para o próximo triênio, 
nos eixos estratégicos, com participação de representantes do CONASS e 
CONASEMS e representantes dos hospitais de excelência, que 
realizaram apresentação dos projetos desenvolvidos nos eixos de recursos 
humanos e assistência e tecnologia em saúde 

24 DE AGOSTO 20. Reunião entre CONASEMS e HAOC para análise do banco de dados 
obtido com o levantamento de atributos dos Apoiadores e organização 
do formato de apresentação para a Diretoria do CONASEMS 

26 DE AGOSTO 21. Reunião entre CONASEMS e HAOC para tratamento dos seguintes 
assuntos: (i) finalização do roteiro de reuniões com COSEMS; (ii) revisão 
do status de agendamento das reuniões e do status do Encontro; (iii) 
alinhamento final sobre instruções para o Mapa Mental na reunião de 
Coordenadores (AFM4) e para a reunião de mediação 
Dentre os encaminhamentos dados a esses temas, destacam-se: (i) 
recuperação do Parecer Jurídico produzido pelo HAOC sobre licenças do 
Apoio; (ii) adoção da prática de enviar cópia aos Presidentes dos 
COSEMS nos comunicados do Projeto; e (iii) finalização do roteiro de 
visitas aos COSEMS e proposição de datas, sintetizando e consolidando 
em um único arquivo as contribuições feitas, com a agregação de 
perguntas disparadoras para cada uma das versões 

27 DE AGOSTO 22. Reunião ordinária semanal com Coordenadores de Apoio aberta à 
participação dos Apoiadores, para comunicação de informes sobre a 
pesquisa de avaliação, visitas, o encontro programado para 16 de 
setembro a 01 de outubro, apresentação da atividade final do Módulo 4 e 
esclarecimentos sobre o roteiro do Projeto Final 

28 DE AGOSTO 23. Reuniões específicas com os Coordenadores do Apoio nos Estados do 
Mato Grosso do Sul e do Maranhão 

31 DE AGOSTO 24. Reunião entre Apoiadores, HAOC e CONASEMS sobre a seguinte pauta: 
(i) Cadastros “Biblioteca Viva”: agosto (status) e escala para setembro; (ii) 
teste de revezamento entre membros e cadastros; (iii) apresentação dos 
resultados – “Biblioteca Viva”; e (iv) prazo de fechamento do AVA - 
manutenção da Biblioteca em aberto. Decidido que até 30/11 a Biblioteca 
ficaria aberta com uma única pasta, ou seja, Covid-19, contando apenas 
com o trabalho de alimentação dos membros 

SETEMBRO DE 2020 

01 DE 

SETEMBRO 

25. Apresentação do status do processo de avaliação do Projeto Rede 
Colaborativa para o Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 
Junqueira, e para o Diretor Financeiro da Entidade, Hisham Hamida Foi 
decidido realizar uma apresentação dos resultados da pesquisa no 
CONARES em setembro e submeter a avaliação do Projeto à Diretoria do 
CONASEMS, preferencialmente na modalidade grupo focal 
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02 DE 

SETEMBRO 

26. Definido o formato e conteúdo da Oficina sobre Mapa 
Mental/Acolhimento aos novos gestores, contemplando: (i) 
apresentação dos objetivos da atividade, em sala única; (ii) dispersão em 
salas de videoconferência, em 5 subgrupos, cada qual com representação 
de 5 Estados e 50 participantes; (iii) apresentação dos mapas mentais para 
troca de experiências; (iv) definição da tarefa de   apresentar ao gestor a 
importância dos temas do acolhimento e do SUS, em 5 minutos, 
considerando 5 perfis diferentes de gestores; (v) distribuição dos perfis aos 
Apoiadores para que esses construíssem sua ação de abordagem desses 
atores; e (vi) finalização em concentração em sala única com apresentação 
dos 5 grupos 

27. Reunião Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, para definição da pauta da reunião ordinária dos 
Coordenadores e pactuação dos formatos de entrega do Produto Final do 
Curso II de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o Fortalecimento da 
Gestão Municipal do SUS 

03 DE 

SETEMBRO 

28. Reunião com participação de Coordenadores de Apoio dos COSEMS 
dos seguintes estados: AM, MA, AC, AP, AL, BA, GO, ES, SE, TO, SP, RN, 
RS, PE, PI, PR, PA, RO, RJ, MG, MS e MT, na qual foram apresentados os 
resultados preliminares da pesquisa de avaliação do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS; e esclarecidas dúvidas sobre o 
Produto Final do Curso II de Aprimoramento 

29. Visita virtual ao COSEMS Estado do Paraná, com o objetivo de conhecer 
a avaliação da Coordenação de Apoio sobre 5 eixos prioritários: i) relação 
do Projeto Rede com o COSEMS/PR; (ii) efeitos do desempenho do Apoio 
nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos Apoiadores; (iv) 
autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de aprimoramento do 
Projeto para o novo triênio 

30. Reunião extraordinária do Grupo Executivo do Projeto, para debate do 
atendimento ao pleito dos Coordenadores de Apoio quanto ao Produto 
Final do Curso II de Aprimoramento em Práticas de Apoio para o 
Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS. Ficou decidido que aqueles 
que já haviam iniciado o trabalho em um grupo poderiam permanecer 
assim, cientes do risco de suas ações "desaparecerem" no cômputo geral 
do trabalho do Apoio. Os que fizerem o trabalho individualizado teriam mais 
uma semana de prazo e dispensa do roteiro obrigatório 

04 DE 

SETEMBRO 

31. Visita virtual ao COSEMS do Estado de Tocantins. O objetivo da visita foi 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/TO; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

32. Reunião de fechamento da proposta de Oficinas no Encontro Virtual dos 
Apoiadores, para definição do documento de referência das atividades 
previstas nesse Encontro 
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08 DE 

SETEMBRO 

33. Visita virtual ao COSEMS do Estado de Rondônia. O objetivo da visita foi 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/RO; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

09 DE 

SETEMBRO 

34. Reunião para construção do Documento de Referência das atividades do 
Encontro Virtual da Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS 

35. Reunião do Grupo Executivo ampliado da Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para avaliar o andamento do Encontro Remoto 
e indicar próximos encaminhamentos 

36. Visita virtual a COSEMS do Estado de São Paulo, com o objetivo de 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/SP; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

10 DE 

SETEMBRO 

37. Reunião ordinária da Coordenação de Apoio da Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, com representantes dos COSEMS RS, PR, SC, 
SP, MG, ES, RJ, BA, RN, PE, AL, CE, PI, MA, PB, SE, TO, PA, RO, AP, 
AC, MT, GO e MS, junto com representantes do HAOC e do CONASEMS, 
cuja pauta que incluiu, dentre outros tópicos, a Portaria 2.358/2020, que 
“Institui incentivo de custeio, em caráter excepcional e temporário, para a 
execução de ações de rastreamento e monitoramento de contatos de casos 
de Covid-19”, e apresentação da Programação do Encontro Remoto 
2020 

38. Reunião sobre o Encontro Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, 
para alinhamento/compartilhamento com a facilitadora Marcele sobre as 
expectativas quanto ao minicurso oferecido, às "ferramentas de 
facilitação remota" e à atividade roda de escuta "futuros incertos" 

39. Visita virtual a COSEMS do Estado do Acre, com o objetivo de conhecer 
a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos prioritários: 
(i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/AC: (ii) efeitos do desempenho 
do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos Apoiadores; 
(iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de aprimoramento do 
Projeto para o novo triênio 

11 DE 

SETEMBRO 

40. Visita virtual a COSEMS do Estado de Goiás, com o objetivo de conhecer 
a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos prioritários: 
(i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/GO; (ii) efeitos do desempenho 
do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos Apoiadores; 
(iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de aprimoramento do 
Projeto para o novo triênio 

41. Reunião com o COSEMS Amapá, para orientações quanto à construção 
do Produto Final do Curso II de Aprimoramento em Práticas de Apoio para 
o Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS 
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42. Reunião do Grupo Executivo, para fechamento da programação do 
Encontro Remoto 2020 

14 DE 

SETEMBRO 

43. Reunião virtual para fechamento da Oficina Mapa Mental, tendo sido 
acertados os últimos encaminhamentos quanto à organização da Oficina 
“Mapa Mental: do desenho às estratégias de comunicação” 

15 DE 

SETEMBRO 

44. Reunião do Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para avaliar o andamento do Encontro Remoto, 
indicar próximos encaminhamentos e repassar as responsabilidades na 
organização das atividades do Encontro Remoto do Projeto 

16 DE 

SETEMBRO 

45. Reunião do Grupo Executivo do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para acerto dos valores do Contrato com empresa 
de eventos; compartilhar a “máscara de correção”, para contribuições; 
estimular os Coordenadores a realizarem seus trabalhos individualmente; 
e avaliar a solicitação da  Coordenação do Apoio do COSEMS Paraíba de 
dilatação de prazo, até dia 30/09, para entrega do Produto Final do Curso 
II de Aprimoramento 

17 DE 

SETEMBRO 

46. Reunião de organização da Oficina do Mapa Mental, para construção 
das consignas de orientação aos Coordenadores de Apoio que farão a 
facilitação dessa Oficina 

18 DE 

SETEMBRO 

47. Reunião de coordenação do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS acerca do Encontro Remoto: decisão prévia de quais seriam os 
relatores por grupo, solicitação aos Coordenadores que encaminhem os 
nomes e façam contato; e encaminhamento do kit facilitação (planilhas de 
síntese em Excel atividades 1 e 2; consigna, grupos formados com relatores 
titular e suplente destacados e texto) 

48. Capacitação dos Coordenadores do Apoio nos COSEMS do RN, SC, RJ, 
AL, MA, ES, PI, PB, PR, SP e RS, no papel de facilitação da Oficina do 
Mapa Mental do Encontro Remoto. Na ocasião, foram determinados 
previamente os relatores de cada grupo 

21 DE 

SETEMBRO 

49. Reunião de coordenação da Oficina Mapa Mental - Encontro Remoto 
Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS 

22 DE 

SETEMBRO 

50. Reunião do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS  sobre a 
Oficina Mapa Mental, para apresentação do papel da Coordenação no 
apoio aos facilitadores dos subgrupos 

23 DE 

SETEMBRO 

51. Reunião com a Equipe da Assessoria de Comunicação Social do 
CONASEMS para discussão de formas de apoio dessa área ao Encontro 
Remoto do Projeto Rede Colaborativa 

52. Reunião GE do Projeto Rede Colaborativa, para discussão dos 
próximos passos do Encontro, programado para os dias 25, 28 e 29/09 
(live); do prazo e da “máscara” do Projeto Final; e da Pesquisa de 
Avaliação, com a apresentação da proposta dos pesquisadores 
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24 E 25 DE 

SETEMBRO 

53. Reunião do Projeto Rede Colaborativa para dar continuidade à 
organização da Oficina, tendo sido elaborada proposta de programação 
para a Oficina dos Coordenadores de Apoio-Primeira Parte 

28 DE 

SETEMBRO 

54. Reunião do Projeto Rede Colaborativa para dar continuidade à 
organização da Oficina dos Coordenadores de Apoio 

29 DE 

SETEMBRO 

55. Reunião entre a Assessoria Técnica do CONASEMS, o HAOC, e 
Coordenadores de Apoio selecionados, para debate da programação 
da Oficina intitulada: "Oficina da Coordenação do Apoio Parte I: um 
convite ao avanço rumo a 2021” 

30 DE 

SETEMBRO 

56. Reunião  da Relatoria para consolidar o produto da "Oficina da 
Coordenação do Apoio Parte I: um convite ao avanço rumo a 2021”, parte 
do Encontro Remoto 

OUTUBRO DE 2020 

06 E 07 DE 

OUTUBRO 

57. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa, com a pauta: Publicação 
2020; Guia da Estratégia Apoiador; Visitas de Monitoramento (restantes); 
Oficina de sustentabilidade; apresentação da proposta de atividade de 
Recuperação para ser validada; apresentação do panorama dos alunos em 
recuperação por nota, em recuperação por frequência e com risco de 
recuperação (dependendo da nota do Projeto Final e frequências no curso 
e no Encontro) 

08 DE OUTUBRO 58. Reunião ordinária com a Coordenação do Apoio, para promover a 
aproximação entre a Assessoria Técnica do CONASEMS e a 
Coordenação do Apoio, por meio de escuta e da identificação de 
expectativas dos membros da Coordenação 

09 DE OUTUBRO 59.  Visita virtual a COSEMS do Estado do Espírito Santo, com o objetivo de 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/ES; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

14 DE OUTUBRO 60. Reunião com a  Consultoria Técnica Rede Colaborativa, o CONASEMS 
e o HAOC para discussão dos seguintes temas: (i) proposta de  
encaminhamento para a elaboração de conteúdo do Projeto para o triênio 
2021/2023; (ii) deliberações sobre as visitas virtuais aos COSEMS; (iii) 
status da situação dos alunos que aderiram à recuperação do Curso II de 
Aprimoramento, e prazos finais; (iv) reclamações sobre mediadores; (v) 
pauta de reuniões com mediadores e Coordenadores; (vi) lançamentos de 
publicações, definindo-se como data o dia 10 de novembro (último dia do 
1º Congresso Virtual do CONASEMS); e (vii) pesquisa de avaliação 
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15 DE OUTUBRO 61. Reunião Ordinária com a Coordenação do Apoio, para apresentação de 
informes sobre a Pesquisa sobre Gestão Orçamentária e Financeira 
do SUS, conduzida pelo CONASEMS; e avaliação do Encontro Remoto 

16 DE OUTUBRO 62. Reunião com técnicos da Coordenação-Geral de Fortalecimento da Gestão 
dos Instrumentos de Planejamento do SUS do Departamento de Gestão 
Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde (CGCI/DEGIP/SE/MS), para debate do objetivo, missão e 
conteúdo do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, com 
vistas ao alinhamento das propostas de apoio institucional 
Na ocasião, a Assessoria Técnica do CONASEMS apontou a necessidade 
de agendas futuras de aproximação, mas nenhuma data foi determinada 

63. Visita virtual a COSEMS do Estado de Roraima, com o objetivo de 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/RR; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

19 DE OUTUBRO 64. Reunião com o Secretário Executivo do CONASEMS para debater a 
proposta da Oficina de Sustentabilidade, a ser realizada com os 
Presidentes de COSEMS 

65. Visita virtual a COSEMS do Estado do Mato Grosso, com o objetivo de 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/MT; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

20 E 21 DE 

OUTUBRO 

66. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para tratamento das 
seguintes pautas: (i) Publicação 2019; (ii) Caso do Apoio no COSEMS/MA; 
(iii) avaliação do Encontro Remoto; (iv) estrutura do Encontro de 
Sustentabilidade; (v) atividade de bolsa de novembro; (vi) reunião de 
coordenadores: apresentação da ferramenta Zoom; e (vii) reunião de 
mediadores (recuperação) 

 21 DE OUTUBRO 67. Visita virtual a COSEMS do Estado de Alagoas, com o objetivo de 
conhecer a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos 
prioritários: (i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/AL; (ii) efeitos do 
desempenho do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos 
Apoiadores; (iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 
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22 DE OUTUBRO 68. Reunião Ordinária com a Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS 

69. Reunião com a Consultoria Pedagógica do Projeto Rede Colaborativa 
para construção de proposta de programação da Oficina de 
Sustentabilidade com Presidentes de COSEMS e Coordenação do Apoio, 
bem como construção do objetivo e dos eixos prioritários de trabalho com 
perguntas disparadoras 

70. Visita virtual a COSEMS do Estado do Ceará, com o objetivo de conhecer 
a avaliação da Coordenação de Apoio sobre os cinco eixos prioritários: 
(i) relação do Projeto Rede com o COSEMS/CE; (ii) efeitos do desempenho 
do Apoio nas regiões de saúde; (iii) avaliação do trabalho dos Apoiadores; 
(iv) autoavaliação do Coordenador; e (v) sugestões de aprimoramento do 
Projeto para o novo triênio 

27 DE OUTUBRO 71. Reunião dos membros da Assessoria Técnica responsáveis pelo Projeto 
Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS para debate da proposta da 
Oficina de Sustentabilidade e do documento norteador sobre diretrizes 
para o novo triênio da Rede Colaborativa 

28 DE OUTUBRO 72. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para a construção do 
próximo Projeto para o triênio 2021/2023, contemplando apresentação do 
CANVAS com objetivos, justificativas, premissas, riscos, produtos/entregas 
e custos. Além disso, a oportunidade serviu para prosseguir com a 
discussão sobre pauta da Oficina de Sustentabilidade, além da definição 
e fechamento dos encaminhamentos da recuperação 

29 DE OUTUBRO 73. Reunião ordinária dos Coordenadores de Apoio do Projeto  Rede 
Colaborativa para apresentação da proposta de programação da Oficina 
de Sustentabilidade, com Presidentes de COSEMS 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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4.2.7 INFORMAÇÃO EM SAÚDE  

A Tabela VI, a seguir, apresenta as principais atividades desenvolvidas 

pelo CONASEMS no quadrimestre de julho a outubro de 2020, no âmbito do 

subgrupo temático Informação em Saúde. 

TABELA VI 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 202014 

DATA  ATIVIDADE  

JULHO DE 2020 

01 DE JULHO 1. Webconferência sobre “Regulação da Atenção à Saúde” e os sistemas 
de Informação inerentes ao processo, dentro do Programa de 
Governança da Informação do CONASEMS 

02 DE JULHO  2. Reunião via web de homologação do Sistema Nacional de Gestão da 
Assistência Farmacêutica (e-SUS-AF) 

06 DE JULHO 3. Reunião ordinária do GT de Informação e Informática da CIT, para tratar 
de assuntos referentes às rotinas dos entes federados e do SUS, 
relacionadas a operacionalização dos sistemas de informação 

4. Reunião de alinhamento sobre a Estratégia e-SUS Atenção Básica,  
com o Ministério da Saúde para tratar das próximas atualizações; média 
complexidade; suporte; capacitações; referencias estaduais; e vacinação 

10 DE JULHO  5. Participação em reunião ampliada para tratar da Política Nacional de 
Informação e Informática em Saúde e sua republicação 

14 E 15 DE 

JULHO  

6. Participação em reunião extraordinária do GT de Informação e 
Informática da CIT, para tratar de assuntos referente às rotinas dos entes 
federados e do SUS relacionados a operacionalização dos sistemas de 
informação 

7. Participação em reunião promovida pelo Ministério da Saúde para tratar 
do modelo de dados - Resultados de exames da Covid-19 para estados 
e municípios 

17 DE JULHO 8. Participação em reunião extraordinária do Comitê Gestor da Estratégia 
de Saúde Digital para tratar da Revisão da Política Nacional de 
Informação e Informática em Saúde 

21 DE JULHO 9.  Participação em reunião sobre o aplicativo CONECTE-SUS, para ponto 
de controle da conexão com a internet, em favor dos municípios, para a 
implementação do prontuário eletrônico do cidadão (PEC) 

                                            
 

14 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos pela Assessora Técnica no âmbito do 
subgrupo temático Informação em Saúde, e ou dos quais ela participou ou acompanhou; 
registros realizados por Diogo Demarchi Silva, Assessor Técnico do CONASEMS, e por 
Marizélia Leão, Consultora da Entidade 
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23 DE JULHO 10.  Participação em reunião, via web conferência, para homologação do e-
SUS-AF, bem como para tratar das funcionalidades do referido sistema 

11.  Participação em reunião com o Ministério da Saúde para tratar do pleito 
de inclusão de novas UBS no projeto de conectividade visando à 
implantação do PEC nos municípios 

24 DE JULHO  12.  Reunião com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS) para tratar da migração do Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) para e-SUS-APS 

27 DE JULHO  13.  Reunião com o Diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação 
do Sistema Único de Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde (DEMAS/SE/MS) - Ângelo Denicoli, para apresentação das 
intenções da Diretoria e os impactos junto aos municípios 

28 DE JULHO 14.  Participação em reunião com Ministério da Saúde para tratar da MP nº 
983, que versa sobre certificação digital e os impactos para os sistemas 
de informação em nível municipal 

15.  Apresentação em “Live”, sobre a avaliação dos dados do Projeto 
Previne Brasil - 1º Quadrimestre de 2020 

16.  Reunião com o Ministério da Saúde para tratar da disseminação de 
dados do e-SUS e do SI-PNI, inerentes à vacinação 

29 DE JULHO 17.  Apresentação em “live”  sobre informatização das UBS, informatiza 
APS e Rede Nacional de Dados em Saúde – RNDS 

30 DE JULHO 18.  Reunião com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
(DATASUS), para tratar do Portal Conecte SUS Profissional - Avaliação 
da Jornada dos Usuários 

19.  Participação em reunião com DAF/SCTIE/MS para discussão da Base 
Única de Medicamentos e Produtos para Saúde/ Migração de dados 
Hórus 

31 DE JULHO 20.  Reunião com representantes COSEMS no Programa de Governança 
da Informação do CONASEMS 

AGOSTO DE 2020 

24 DE 

AGOSTO  
21.  Reunião com DATASUS para tratar da Política Nacional de Informação 

e Informática em Saúde e sua republicação 

25 DE 

AGOSTO  

22.  Participação em reunião com o Conselho Nacional de Saúde (CNS) para 
tratar da Política Nacional de Informação e Informática em Saúde e 
sua republicação 

31 DE 

AGOSTO  
23.  Reunião com o Diretor do DATASUS, para tratar sobre o Sistema de 

Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS); o e-SUS 
para atenção ambulatorial de média complexidade; e o módulo de 
planejamento do Portal digiSUS gestor 
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SETEMBRO DE 2020 

01 DE 

SETEMBRO  
24. Reunião Ponto de Controle Conectividade sobre o projeto de conexão 

com a internet em favor dos municípios, CONECTE SUS, visando a 
implementação do prontuário eletrônico do cidadão (PEC) 

02 DE 

SETEMBRO 
25. Reunião com grupo de municípios sobre o Sistema do Programa 

Nacional de Imunizações (SI-PNI) e os aspectos inerentes aos registros 
de imunizações nos territórios 

26. Participação em reunião com o COSEMS/RJ sobre o financiamento 
federal da atenção básica no Estado, para apresentação dos aspectos 
relacionados aos sistemas de informação 

03 DE 

SETEMBRO 

27. Reunião, via web, de homologação do e-SUS-AF, para tratar das 
funcionalidades do referido sistema 

28. Reunião do Projeto CONECTE SUS, para debate sobre os resultados 
do FORMSUS, relacionados ao primeiro formulário com levantamento da 
estrutura das unidades realizado pelo DATASUS, bem como alinhamento 
com Ministério da Saúde sobre próximas ações inerentes ao lançamento 
do Portal [BHP] Conecte SUS Profissional e a implementação nos 
serviços de saúde 

04 DE 

SETEMBRO  
29. Participação em reunião extraordinária (técnica) do Comitê Gestor da 

Estratégia de Saúde Digital (CGESD) para apresentação do 1° Relatório 
de Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital (ESD), 
bem como para resolução dos apontamentos sobre o 1º Relatório de 
Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Saúde Digital 

11 DE 

SETEMBRO 

30. Participação em reunião ordinária do GT de Informação e Informática 
da CIT, para tratar de assuntos referente as rotinas dos entes federados 
e do SUS relacionados a operacionalização dos sistemas de 
informação 

31. Participação em reunião Extraordinária do Comitê Gestor da Estratégia 
de Saúde Digital (CGESD), para apresentação da Política Nacional de 
Informática em Saúde (PNIIS), pós-consulta pública 

14 DE 

SETEMBRO 

32. Participação em reunião com a SSC Brasil-Dinamarca - autoridade de 
dados dinamarquesa, para tratar da cooperação entre os dois países no 
âmbito da saúde digital 

15 DE 

SETEMBRO 

33. Participação em webconferência com o Laboratório Bridge, sobre 
assuntos relacionados ao e-SUS APS 

16 DE 

SETEMBRO 

34. Reunião do Grupo de avaliação e homologação do sistema de 
informação SI-PNI Online, visando sua implementação para registros das 
imunizações, em especial imunização contra à Covid-19 

18 DE 

SETEMBRO 

35. Agenda de trabalho com SSC Brasil-Dinamarca - Autoridade Nacional 
de Dados da Dinamarca 
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21 A 25 DE 

SETEMBRO 

36. Participação de assessor técnico do CONASEMS como avaliador ad 
hoc de propostas de tecnologia da Informação em saúde, junto ao 
Ministério de Ciência e Tecnologia e à Financiadora de Estudos e Projetos 
(FINEP) 

22 DE 

SETEMBRO 

37. Webconferências para homologação do e-SUS-AF, para tratar das 
funcionalidades do referido sistema 

28 DE 

SETEMBRO 

38. Participação em reunião com DATASUS, para tratar da aplicação de 
recursos financeiros para informatização das UBS 

39. Participação em reunião sobre a Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde (PNIIS), para análise dos termos, definições, 
governança e gestão, com a necessidade de aprofundarmos a discussão 
sobre alguns pontos específicos do texto-base 

40. Reunião de trabalho com representantes COSEMS, no Programa de 
Governança da Informação do CONASEMS 

29 DE 

SETEMBRO 

41. Ponto de Controle Conectividade sobre o projeto de conexão com a 
internet em favor dos municípios, visando a implementação do 
prontuário eletrônico do cidadão (PEC) 

OUTUBRO DE 2020 

01 DE 

OUTUBRO 

42. Apresentação para facilitadores do Estado de Alagoas acerca do 
CONECTE SUS, visando a implementação da saúde digital do País 

43. Reunião com Diretoria de Saúde Digital para debate acerca do 
Telessaúde e Telemedicina 

02 DE 

OUTUBRO 

44. Reunião com o Diretor do DATASUS acerca do sistema SIPNI e as 
ferramentas para disseminação de dados sobre a imunização 

45. Participação em reunião com Grupo de avaliação e homologação dos 
sistemas do MS 

05 DE 

OUTUBRO 

46. Reunião com empresa AVEC acerca do Projeto Painel de Apoio à 
Gestão e seus desdobramentos 

06 DE 

OUTUBRO 

47. Participação em reunião com a Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) sobre a avaliação do curso Qualidade de Dados e a estratégia 
de divulgação do referido curso 

07 DE 

OUTUBRO 

48. Palestra em Roda de Conversa on-line com o COSEMS/PR para versar 
sobre orientação aos gestores municipais de saúde no que tange à gestão 
e à organização do orçamento 2021, especialmente relacionado à 
Atenção Básica, diante do novo modelo de financiamento 

08 DE 

OUTUBRO 

49. Participação em reunião do subgrupo de Gestão da CIT para tomada 
segura de decisão acerca da manutenção das Metas Qualitativas e 
Quantitativas (Lei nº 14.061/2020) 
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13 DE 

OUTUBRO 

50. Participação em reunião do GT de Atenção Primária à Saúde para debate 
e encaminhamento acerca do sistema e-Gestor AB e seus módulos 

14 DE 

OUTUBRO 

51. Reunião com o Diretor do Departamento de Disseminação de Dados 
(DEMAS/MS) para alinhamento conceitual sobre as Portarias de 
disseminação do Ministério da Saúde e as necessidades da gestão 
municipal 

15 DE 

OUTUBRO 

52. Agenda com a Diretora da SAPS/MS, Laura Appi, acerca do Previne 
Brasil e suas informações advindas dos sistemas de informação do 
Ministério da Saúde 

18 DE 

OUTUBRO 

53. Reunião do Projeto RAS PROADI-SUS e sua relação com as bases de 
dados dos sistemas de informações existentes no SUS 

19 DE 

OUTUBRO 

54. Webconferência sobre a plataforma Covid Radar e oferta do 
CONASEMS aos municípios 

20 DE 

OUTUBRO 

55. Participação em reunião com SAPS/MS acerca dos sistemas de 
informação da Atenção Básica e o represamento de informações sobre 
os pedidos de habilitações existentes 

21 DE 

OUTUBRO 

56. Reunião do GT de Informação e Informática onde foram apresentadas 
as demandas da gestão municipal acerca dos problemas encontrados na 
rotina de operacionalização dos sistemas de informação em saúde 

22 E 23 DE 

OUTUBRO 

57. Treinamento para referências estaduais do e-SUS de maneira remota, 
com apresentação do sistema e interlocução de COSEMS, SES e 
Ministério da Saúde 

26 DE 

OUTUBRO 

58. Capacitação com Hospital Sírio Libanês de Apoiadores do COSEMS 
Alagoas para implantação piloto do Projeto Conecte SUS no Estado, 
bem como apresentação do status atual e desafios na implementação 

27 DE 

OUTUBRO 

59. Participação em reunião com a SAPS/MS sobre a Agenda Previne Brasil 
no Estado do Rio de Janeiro, para debate acerca da informação em saúde 
registrada nos sistemas de informação do SUS no Estado e os impactos 
no Previne Brasil 

29 DE 

OUTUBRO 

60. Apresentação no evento internacional “Interview workshop - The impact 
of Covid-19 on Brazil's health system”, para apresentação da situação da 
implementação da estratégia de saúde digital do País e o cenário 
encontrado pelos municípios no que concerne à referida implementação 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020) 
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4.2.8 REGIONALIZAÇÃO, GOVERNANÇA E REDES DE ATENÇÃO  

A defesa da regionalização é um dos princípios da atuação do 

CONASEMS. Nesse subgrupo temático, uma das frentes de atuação da 

Entidade tem sido a implementação do Projeto “Fortalecimento dos Processos 

de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde” 

(Regionalização), desenvolvido pelo HAOC, no âmbito do PROADI-SUS, com a 

participação e o acompanhamento deste Conselho e do Ministério da Saúde. 

A finalidade do Projeto é fortalecer a Rede de Assistência à Saúde (RAS) 

do SUS, por meio do aperfeiçoamento do protagonismo municipal nos processos 

de governança, organização e integração da RAS e do apoio à atuação do 

Comitê de Governança da Rede, num processo cooperativo de fortalecimento 

do Planejamento Regional15.   

FIGURA VI – ILUSTRAÇÃO DA PÁGINA DO PROJETO “REGIONALIZAÇÃO”, NA INTERNET 

FONTE: HTTPS://HOSPITAIS.PROADI-SUS.ORG.BR/PROJETOS/138/FORTALECIMENTO-DA-RAS 

                                            
15 Fonte da Informação: https://hospitais.proadi-sus.org.br/projetos/138/fortalecimento-da-ras 

 

https://hospitais.proadi-sus.org.br/projetos/138/fortalecimento-da-ras
https://hospitais.proadi-sus.org.br/projetos/138/fortalecimento-da-ras
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Para tanto, estão previstas três fases no âmbito do Projeto, iniciado em 

17 de junho e do qual esperam-se resultados já no próximo quadrimestre: (i) 

planejamento das ações estruturantes do Projeto, contemplando a análise 

situacional e definição das problemáticas que refletem as condições da 

macrorregião de saúde; (ii) assessoria da gestão municipal na composição dos 

planejamentos ascendentes que componham o Planejamento da Macrorregião; 

(iii) construção da proposta e diretrizes de implementação do Painel de 

Indicadores Macrorregional, com a participação ativa dos profissionais de saúde 

como protagonistas das mudanças e (iv) elaboração de referencial metodológico 

para o Planejamento Regional da RAS.  

Registrem-se ainda as seguintes atividades: (i) 17 de julho - reunião 

conjunta dos GT de Atenção Primária à Saúde e de Atenção Especializada à 

Saúde, para tratar das ações relacionadas entres os níveis de atenção no 

enfrentamento à Covid-19; (ii) 21 de agosto – Workshop entre CONASS, 

CONASEMS e G5 PROADI-SUS, para planejamento do triênio 2021/2023, com 

apresentação dos Projetos dos eixos RH, Assistência e Tecnologia em Saúde; 

(iii) 15 de setembro - reunião com a Confederação das Misericórdias do Brasil 

(CMB) sobre a situação dos hospitais filantrópicos na Rede SUS; e (iv) 22 de 

setembro - reunião com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do 

Ministério da Saúde (SAES/MS) sobre Hospitais de Pequeno Porte (HPP).  

4.2.9 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL  

Por se tratar de uma Entidade de representação dos Secretários 

Municipais de Saúde junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais; a 

entidades civis com ou sem fins lucrativos, nacionais, estrangeiras e 

internacionais; à academia e a especialistas e demais autoridades que atuem no 

âmbito da saúde pública; a representação institucional é uma função precípua 

do CONASEMS, exercida por meio de seus dirigentes e de seu corpo técnico. 

No quadrimestre sob referência, as atividades de representação 

institucional do CONASEMS buscaram, especialmente, contribuir para a 

implementação das políticas e estratégias de enfrentamento à pandemia, tendo 

este Conselho se articulado com órgãos e entidades públicos e diversos 

segmentos empresariais e da sociedade civil, com o intuito de viabilizar ações 

de apoio aos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid-19, 
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com destaque para os seguintes interlocutores institucionais: (i) Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); (ii) Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva (ABRASCO); (iii) Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) da Agência 

Nacional de Saúde (ANS); (iv) Câmara dos Deputados; (v) Centro Brasileiro de 

Estudos de Saúde (CEBES); (vi) Confederação das Misericórdias do Brasil 

(CMB); (vii) Confederação Nacional dos Municípios (CNM); (viii) Conselho 

Nacional de Política Fazendária (CONFAZ); (ix) Conselho Nacional de Saúde 

(CSN); (x) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados 

(COSEMS); (xi) Empresa Brasileira de Hemoderivados (HEMOBRAS); (xii) 

Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP); (xiii) Federação 

Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados do Brasil 

(FENAPAR); (xiv) Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP); (xv) Frente 

Nacional de Prefeitos (FNP); (xvi) Fundação Getúlio Vargas/Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo (FGV/EAESP); (xvii) Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (HAOC); (xviii) Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento 

Social (IPADS); (xix) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); (xx) 

Ministério da Saúde (MS); (xxi) Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS); (xxii) Presidência da 

República; (xxiii) Secretarias Municipais de Saúde (SMS); (xxiv) Senado Federal; 

(xxv) Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI); e (xxvi) Universidades: de São 

Paulo (USP); Federal do Ceará (UFC); Federal do Pará (UFPA); e Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Ressalte-se a representação pelo CONASEMS dos gestores municipais 

de saúde na Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), que tem seu quadro 

composto por entidades representantes dos protagonistas do setor e por órgãos 

de governo cujos assentos são definidos por Lei. 

A Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) é um órgão, de caráter 

permanente e consultivo, de participação institucionalizada da sociedade na 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que tem por finalidade auxiliar 

a Diretoria Colegiada dessa Agência nas suas discussões.  

Compete à Câmara de Saúde Suplementar: acompanhar a elaboração de 

políticas no âmbito da Saúde Suplementar; discutir, analisar e sugerir medidas 

que possam melhorar as relações entre os diversos segmentos que compõem o 

setor; colaborar para as discussões e para os resultados das câmaras técnicas; 

auxiliar a Diretoria Colegiada a aperfeiçoar o mercado de Saúde Suplementar, 
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proporcionando à ANS condições de exercer, com maior eficiência, sua função 

de regular as atividades que garantam a assistência suplementar à Saúde no 

País; e indicar representantes para compor grupos técnicos temáticos, sugeridos 

pela Diretoria Colegiada.  

Em 23 de julho de 2020, realizou-se a 102ª (centésima segunda) Reunião 

Ordinária da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), no Rio de Janeiro/RJ. 

Na ocasião, a pauta, além dos informes, abordou os seguintes tópicos: 

a) Ações desenvolvidas ao longo da gestão do Diretor Rodrigo 

Rodrigues de Aguiar na DIDES; 

b) Incorporações extraordinárias; 

c) Audiência Pública DIPRO; 

d) Evento para a comemoração dos 10 anos da NIP; (v) Produção 

Assistencial do Setor; 

e) Uso de EPIs (AMB); (vii) Medicina Personalizada: A importância da 

ampliação do acesso a testes genéticos e genômicos para 

pacientes com câncer no sistema privado de saúde (FEMAMA); 

f) Medicamentos Antineoplásicos Orais de Uso Domiciliar; e 

g) PL nº 6330/2019 (FENASAÚDE).   

Em 17 de setembro realizou-se a 103ª (centésima terceira) Reunião 

Ordinária da CAMSS. Na pauta 

(i) Suspensão dos reajustes dos Planos de Saúde (Informe da 

DIPRO); 

(ii) Quarta edição do Boletim Covid-19 (Informe da DIPRO, DIOPE e 

DIFIS); 

(iii) LGPD (Informe da PRESI); 

(iv) Consulta Pública nº 78 (de 24/08/2020 a 07/10/2020) - Proposta de 

alteração da Resolução Normativa nº 358, de 27 de novembro de 

2014, para o aprimoramento do processo de ressarcimento ao SUS 

(Informe da DIDES); 

(v) Consulta Pública nº 79 (de 09/09/2020 a 23/10/2020) - Proposta de 

Resolução Normativa (RN) que altera a RN nº 440, de 13 de 

dezembro de 2018 (Informe da DIDES); e 

(vi) Consulta Pública nº 80 (de 09/09/2020 a 23/10/2020) - Proposta de 

Alteração da Instrução Normativa (IN) nº 54, de 2017, da Diretoria 

de Normas e Habilitação das Operadoras (DIOPE), que trata de 
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autorização prévia anual para movimentação de ativos 

garantidores (Informe da DIOPE).  

Destacaram-se ainda no contexto das atividades de representação 

institucional, no período em tela, as parcerias estabelecidas em torno dos 

seguintes Projetos: 

a) “Todos pela Saúde”, para o apoio à implementação de ações de 

prevenção (orientação, avaliação e monitoramento), diagnóstico 

precoce, tratamento e acompanhamento (testagem e isolamento) 

para idosos em 1913 (mil novecentas e treze) Instituições de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI); e 

b) “Covid Radar” - no enfrentamento à pandemia, a Rede Brasil, do 

Pacto Global, lidera o "Covid Radar", um coletivo de mais de 40 

(quarenta) organizações que atuam em diversos setores da 

economia e articulam frentes conjuntas para auxiliar a sociedade 

brasileira no enfrentamento à Covid-19. A colaboração entre o 

CONASEMS e o Coletivo Covid Radar teve como foco principal o 

Painel Covid Radar, ferramenta que permite a visualização de dados 

atualizados sobre o número de casos e de óbitos, organizados por 

municípios e regiões de saúde. O CONASEMS, por meio de sua 

Assessoria Técnica, contribuiu com o desenvolvimento e a evolução 

da ferramenta, bem como com a sua divulgação, realizando reuniões 

de monitoramento durante o quadrimestre de julho a outubro de 

2020.   

4.2.10 VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

No quadrimestre sob referência, a Assessoria Técnica do CONASEMS 

deu prosseguimento à agenda de apoio e representação dos gestores municipais 

de saúde em diversos foros técnicos, nas discussões das pautas referentes à 

Vigilância em Saúde (VS), com destaque para:   

a) Apoio e assessoramento técnico à Diretoria e ao Secretário 

Executivo do CONASEMS, aos COSEMS, e aos gestores, 

profissionais e técnicos das SMS;  
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b) Acompanhamento técnico dos GTs tripartites (GT-VS, GT-Visa, GT-

Laboratório) e da Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde 

(CIVS) do Conselho Nacional de Saúde (CNS);   

c) Elaboração de Notas Técnicas e de Termos de Referência;   

d) Elaboração de conteúdo e demais documentos relacionados ao 

acompanhamento das pautas;    

e) Representação do CONASEMS em reuniões, oficinas, fóruns, 

coletivas de imprensa, eventos, audiências públicas etc.;   

f) Acompanhamento e supervisão da pauta da CIT;   

g) Identificação de informações e documentos relacionados à VS e AB 

que possam compor as agendas das Reuniões do CONARES e da 

Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS;  

h) Orientação da realização de cursos, oficinas e seminários e demais 

atividades de assessoramento aos COSEMS e gestores municipais 

de saúde;   

i) Contribuição com os informes para o Boletim semanal do 

CONASEMS e com artigos para revistas do CONASEMS; e  

j) Organização técnica do 1º Congresso Virtual do CONASEMS e 

apoio na organização e participação técnica nos Congressos 

regionais de alguns COSEMS.  

Destacaram-se, no período em tela, as atividades descritas nos seguintes 

tópicos: (A) Encontro Virtual de Vigilância em Saúde; (B) CONARES Temático – 

Vigilância em Saúde; e (C) I Mostra Virtual do Projeto Aedes na Mira. 

A. ENCONTRO VIRTUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

O CONASEMS apoiou a realização do Encontro Virtual de Vigilância em 

Saúde sobre os desafios para a implementação da Política Nacional de 

Vigilância em Saúde (PNVS), cujo objetivo foi promover alinhamento e diálogo 

qualificado com representantes das três esferas do governo, especialistas e 

convidados, tais como representantes do Ministério da Saúde, do Conselho 

Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Saúde 
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(CNS), para discussão sobre os desafios da implementação da PNVS nos 

municípios. 

O Encontro foi realizado por meio de videoconferência, nos dias 20 de 

agosto de 2020, e 02 e 09 de setembro de 2020, com as seguintes 

programações: 

a) 20/08/2020: (i) 14:00h-14:10h - Acolhimento e Abertura; e ii) 14:10h-

15:00h - Mesa Diálogo: “O Direito Sanitário e os desafios da PNVS 

no território”. O evento contou com os Palestrantes Gonzalo Vecina 

Neto e Fernando Mussa Abujamra Aith, ambos da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), tendo 

como moderador o Sr. Arthur Belarmino de Amorim, SMS de 

Afogados da Ingazeira/PE e Diretor do CONASEMS; 

b) 02/09/2021: (i) 14:30h-14:40h - Acolhimento e Abertura; e ii) 15:30h-

16:00h Mesa Diálogo: “O papel dos entes federativos na 

implementação da PNVS: desafios e oportunidades”. O evento 

contou com os Palestrantes Márcia Cecília Huçulak, Secretária 

Municipal de Saúde de Curitiba/PR, Arnaldo Correia de Medeiros, 

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, e Jurandi 

Frutuoso Silva, Secretário Executivo do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), tendo como moderadora a médica 

sanitarista, doutora em saúde coletiva e sócia fundadora do Instituto 

de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS), Carmen 

Lavras; e 

c) 09/09/2020: (i) 14:30h-14:40h - Acolhimento e Abertura; e ii) 15:30h-

16:00h Mesa Diálogo: “Organização da Vigilância na Rede de 

Atenção à Saúde durante a pandemia”. O evento contou com os 

Palestrantes José Agenor Álvares da Silva, da Fundação Oswaldo 

Cruz (Fiocruz), e Fabiano Geraldo Pimenta Júnior, Subsecretário de 

Promoção e Vigilância em Saúde de Belo Horizonte/MG, tendo como 

moderador o Vice-Presidente do CONASEMS, Charles Cezar 

Tocantins de Souza. 
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FIGURAS VII, VIII E IX – PANFLETOS DIGITAIS DE CHAMADA PARA O ENCONTRO 

VIRTUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

 

 
                                 FONTE: HTTP://PROJETOAEDESNAMIRA.COM.BR/NOTICIAS/ 

http://projetoaedesnamira.com.br/noticias/
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B. CONARES TEMÁTICO – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

Também versando sobre os desafios para a implementação da PNVS nos 

municípios, no dia 13 de outubro de 2020, realizou-se reunião temática do 

Conselho Nacional de Representantes Estaduais do CONASEMS (CONARES), 

com o objetivo de promover o alinhamento e o diálogo qualificado entre os 

membros desse Conselho e representantes das três esferas de governo, 

especialistas e convidados. 

Participarem do debate o Ministro da Saúde, S. Exª. Eduardo Pazuello; o 

Coordenador Técnico do CONASS, Sr. Fernando Cupertino; o Secretário 

Municipal de Saúde de Afogados da Ingazeira/PE e Diretor do CONASEMS, Sr. 

Artur Belarmino; e o Presidente do CNS, Sr. Fernando Zasso Pigatto, tendo 

como moderador o Diretor Financeiro do CONASEMS, Sr. Hisham Hamida. 

Para a viabilização do referido evento, o CONASEMS ofereceu a estrutura 

para eventos virtuais, com disponibilização de equipamentos audiovisuais e um 

técnico de transmissão e audiovisual, sendo os Assessores Técnicos da 

Entidade Kandice de Melo Falcão, Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas e Flávio 

Álvares os responsáveis pelo evento. 

FIGURAS X E XI 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO CONARES TEMÁTICO, REALIZADO POR 

VIDEOCONFERÊNCIA 

FONTE: PRÓPRIA 
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C. I MOSTRA VIRTUAL DO PROJETO AEDES NA MIRA 

Com o objetivo de ofertar ferramentas de apoio aos gestores municipais 

de saúde e profissionais de todo o País para o fortalecimento do enfrentamento 

às arboviroses, foi realizada a I Mostra Virtual do Projeto Aedes na Mira, durante 

o 1º Congresso Virtual do CONASEMS; que contou com a apresentação de 

264 (duzentas e sessenta e quatro) experiências em ambiente de diversidade, 

com a mediação de técnicos e especialistas no referido tema, em momento de 

intensa troca de conhecimentos e diálogos.  

Embora o país e o mundo ainda estivessem enfrentando a pandemia da 

Cavid-19, considerou-se de grande relevância dar publicidade e visibilidade aos 

resultados iniciais alcançados pelos projetos referentes ao enfrentamento das 

arboviroses, incluindo a resposta ao momento da pandemia, visto serem 

importantes fontes de conhecimento e disparadores ricos para discussão 

qualificada sobre o referido enfrentamento e integração entre Vigilância em 

Saúde e Atenção Básica.  

O cotidiano do trabalho realizado e a diversidade de respostas mereceram 

visibilidade e registro, seja para fortalecer as vigilâncias e o sistema de saúde 

brasileiro, seja para a cooperação horizontal entre experiências ou, mesmo, para 

o registro que nos permitirá acumular conhecimentos e tecnologias para 

aprimorar e qualificar as práticas realizadas no território. Assim, a Mostra 

constituiu-se como uma importante iniciativa de cooperação horizontal e 

documentação das experiências dos municípios, tendo em vista a realização de 

várias ações virtuais em resposta à pandemia da Covid-19, com atividades em 

tempo real (realizadas à distância).  

A pauta do evento incluiu a apresentação dos trabalhos pelos alunos do 

Projeto Aedes na Mira, a saber: (i) Andreia Oliveira da Silva, Eirunepé/AM; (ii) 

Amenália Chagas de Jesus, Mata de São João/BA; (iii) Carlos Eduardo Mendes 

Malheiros, Cuiabá/MT; (iv) Ana Paula Freitas Rampelotto Pinto, Faxinal do 

Soturno/RS; e (v) Janaina dos Santos Longo Costa, Assis/SP. O evento teve 

como Moderadora a Sra. Olímpia Maria Freire de Azevedo, Secretária Municipal 

de Saúde Adjunta do município de Pacatuba/CE e como Comentarista a Sra. 

Maria do Carmo Ferreira, do Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento 

Social (IPADS).  
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5 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

5.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

Conforme o art. 11 do Regimento Interno do CONASEMS, incumbe à 

Assessoria de Comunicação Social o desempenho das seguintes competências: 

(i) Apoiar o desenvolvimento, propor e implementar a Política de Comunicação 

Social do CONASEMS, com seus valores, princípios e diretrizes; (ii) Desenvolver 

e propor estratégias de implementação da Política de Comunicação Social do 

CONASEMS, incluindo a identificação e a avaliação de temas e de conteúdos 

para compor os instrumentos de comunicação e informação da Entidade, em 

quaisquer mídias; (iii) Assessorar a Secretaria Executiva e a Diretoria Executiva 

Nacional na avaliação sistemática e na tomada de decisão nos assuntos relativos 

à Comunicação Social; (iv) Coordenar e ou executar os processos de trabalho 

organizacionais e as atividades inerentes à comunicação institucional do 

CONASEMS, incluindo a cobertura de eventos; (v) Apoiar a coordenação e 

implementar os processos e atividades editoriais dos diversos instrumentos de 

comunicação e informação da Entidade; e (vi) Promover o relacionamento entre 

o CONASEMS e a imprensa mediante o atendimento a demandas por parte dos 

profissionais de comunicação.  

5.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Nos meses de julho a outubro de 2020, a produção da Assessoria de 

Comunicação Social concentrou-se na implementação de estratégias de 

comunicação voltadas às Secretarias Municipais de Saúde (SMS) para o 

enfrentamento da pandemia da Covid-19.  

A alimentação constante do hotsite https://www.CONASEMS.org.br/covid-19/ e 

a divulgação de notícias, informes e notas pelos grupos de WhatsApp e redes 

sociais visou otimizar a velocidade da chegada da informação até as SMS, de 

forma a apoiar os gestores municipais de saúde na tomada de decisão.  

Pelo fato dos assuntos relacionados à Covid-19 estarem em evidência, tal 

período foi marcado pelo crescente número de acessos ao Portal do 

CONASEMS na internet, com registro significativo de novos visitantes, 

conforme Gráfico I, a seguir, tendo o CONASEMS disponibilizado, no 

about:blank
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quadrimestre, diversas publicações relacionadas ao tema da Covid-19 e se 

consolidou como fonte de informação sobre o assunto, o que atraiu usuários 

que nunca haviam acessado o Portal. 

GRÁFICO I – ACESSOS AO PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET 
PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2020  

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 

Ainda no período em apreço, a Assessoria de Comunicação Social apoiou 

a realização do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, realizado de forma 

virtual, com início em julho e previsão de término em novembro de 2020, tendo 

criado uma identidade visual moderna e atrativa, com uso de ícones e ilustrações 

que misturaram os conceitos de linguagem digital, on-line, interativo e elementos 

da gestão do SUS.  

FIGURA XII – IDENTIDADE VISUAL - 1º CONGRESSO VIRTUAL DO CONASEMS 

 

FONTE: PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET 
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As cores adotadas foram derivadas da paleta de cores da logo do 

CONASEMS, porém com tons mais vivos. A partir da identidade visual, foi criado 

um hotsite para inscrições e organização da programação, no endereço 

https://congresso-virtual.CONASEMS.org.br/. 

A programação do evento foi transmitida integralmente ao vivo pelo Canal 

CONASEMS no Youtube, o que pode ter contribuído para o aumento no número 

de inscritos no Canal. No período entre julho e outubro de 2020, um total de 

135.2 mil (cento e trinta e cinco mil e duzentas) pessoas acessaram o Canal e 

mais de 3,7 mil (três mil e setecentas) pessoas nele se inscreveram. A média de 

tempo de permanência nos vídeos nesse período foi de 20 (vinte) minutos, o que 

sinaliza para uma significativa adesão ao conteúdo (Gráfico II). 

GRÁFICO II – ACESSOS AO CANAL DO CONASEMS NO YOUTUBE 
PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2020 

FONTE: YOUTUBE ANALYTICS 

Os dados relativos à programação das atividades do Congresso, com 

respectivos quantitativos de visualizações no Canal do Youtube, constam da 

Tabela VII, a seguir, discriminadas por vídeo: 

https://congresso-virtual.conasems.org.br/
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TABELA VII 
 1º CONGRESSO VIRTUAL DO CONASEMS – ATIVIDADES E VISUALIZAÇÕES NO 

CANAL DO YOUTUBE - PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2020 

DATA ATIVIDADE VISUALIZAÇÕES 

10 DE JULHO 1. Webinário Recomendações para Encerramento da Gestão – 
Parte I 

9 mil 

17 DE JULHO 2. Webinário Recomendações para Encerramento da Gestão – 
Parte II 

5,5 mil 

24 DE JULHO 3. #CineSUS Webdoc Brasil, aqui tem SUS Macapá/AP 1,5 mil 

07 DE 

AGOSTO 
4. #CineSUS – Lançamento Webdoc Tobias Barreto/SE 927 

14 DE 

AGOSTO 
5. Webinário Atenção Básica – Parte I – “Atenção Básica nos 

últimos 4 anos” 
4,6 mil 

18 DE 

AGOSTO 
6. 1ª Live – Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 2,1 mil 

25 DE 

AGOSTO 
7. 2ª Live – Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 3 mil 

28 DE 

AGOSTO 
8. Webinário Atenção Básica – Parte II – “Como garantir os avanços 

da Atenção Básica na próxima gestão?” 
2,8 mil 

11 DE 

SETEMBRO 
9. Webinário Assistência Farmacêutica – Parte I 2,4 mil 

18 DE 

SETEMBRO 
10. Webinário Assistência Farmacêutica – Parte II 2,4 mil 

22 DE 

SETEMBRO 
11. 3ª Live – Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 1,6 mil 

29 DE 

SETEMBRO 
12. 4ª Live – Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 1,5 mil 

09 DE 

OUTUBRO 
13. Webinário Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – Parte I 4 mil 

16 DE 

OUTUBRO 
14. Webinário Gestão do Trabalho e Educação na Saúde – Parte II 974 

20 DE 

OUTUBRO 
15. 5ª Live – Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 1,2 mil 

27 DE 

OUTUBRO 
16. 6ª Live – Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 823 

FONTE: YOUTUBE ANALYTICS  
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FIGURA XIII –  PANFLETO DIGITAL DA MOSTRA VIRTUAL BRASIL AQUI TEM SUS 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/BRASIL_AQUI_TEM_SUS/1A-RODA-DE-CONVERSA-MOSTRA-

VIRTUAL-BRASIL-AQUI-TEM-SUS/ 

FIGURA XIV –  PANFLETO DIGITAL # CINESUS 

 

FONTE:HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CINESUS-CONGRESSO-VIRTUAL-CONTA-COM-

LANCAMENTOS-ESPECIAIS-DE-WEBDOCS-BRASIL-AQUI-TEM-SUS/ 

https://www.conasems.org.br/brasil_aqui_tem_sus/1a-roda-de-conversa-mostra-virtual-brasil-aqui-tem-sus/
https://www.conasems.org.br/brasil_aqui_tem_sus/1a-roda-de-conversa-mostra-virtual-brasil-aqui-tem-sus/
https://www.conasems.org.br/cinesus-congresso-virtual-conta-com-lancamentos-especiais-de-webdocs-brasil-aqui-tem-sus/
https://www.conasems.org.br/cinesus-congresso-virtual-conta-com-lancamentos-especiais-de-webdocs-brasil-aqui-tem-sus/
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Destacou-se ainda, nos meses de julho a outubro de 2020, a campanha 

denominada #oSUSquefazemos, lançada com vistas a divulgar o trabalho dos 

profissionais do SUS frente à Covid-19, por meio do Instagram, uma das redes 

sociais utilizadas pelo CONASEMS, que possibilita à Entidade alcançar de forma 

global seus principais públicos. 

A mencionada campanha incentivou as pessoas a tirarem fotos ou 

produzirem vídeos dos seus respectivos trabalhos, realizados pela “ponta” do 

processo de atendimento aos usuários do SUS; e a postarem essas fotos e 

vídeos nos próprios perfis ou no perfil das SMS, ou ainda das respectivas 

Prefeituras, marcando a postagem com a hashtag da Campanha, seguida do 

sufixo “@CONASEMS” e ou “@COSEMS + indicação do respectivo Estado da 

federação”. 

Na primeira edição da campanha, o foco foi o enfrentamento à Covid-19 

nos municípios; e, como resultado, foram postados vários vídeos e fotos de 

barreiras sanitárias e de organização das Unidades Básicas de Saúde (UBS), 

inclusive em regiões de difícil acesso e áreas ribeirinhas.  

A ideia de promover uma campanha “orgânica”, ou seja, alimentada pelo 

próprio seguidor, conseguiu reunir as necessidades de valorizar o profissional de 

saúde e de divulgar as ações dos municípios com a vontade das pessoas de 

mostrarem seus próprios trabalhos na rede social. A vinculação da necessidade 

da marcação do perfil do CONASEMS atraiu milhares de seguidores para a rede 

institucional, tendo o perfil da Entidade no Instagram, de julho a outubro, saído 

de cerca de 4 (quatro) mil para mais de 6 (seis) mil seguidores.  

6 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA  

6.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

Conforme o art. 13 do Regimento Interno do CONASEMS, incumbe à 

Assessoria Jurídica o exercício das atividades jurídicas da Entidade, de natureza 

consultiva e contenciosa, judicial ou extrajudicial, bem como o assessoramento 

jurídico à Assembleia Geral e aos Órgãos Superiores de Direção e Administração 

deste Conselho, em matéria concernente ao seu objeto social.  
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6.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

No período de registro do presente Relatório, a Assessoria Jurídica 

realizou as seguintes atividades, relacionadas ao tema do Direito Sanitário:  

a) Realização de estudos;  

b) Elaboração de pareceres e respostas às consultas encaminhadas ao 

setor no período; e 

c) Participação em reuniões, videoconferências, grupos técnicos de 

trabalho e comissões organizadoras, tais como: (i) Comitê Executivo 

do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); (ii) SUS 

Legis 2; (iii) Grupo de Trabalho de Direito Sanitário do CONASEMS; 

(iv) Comitê Técnico do Projeto Aedes na Mira; e (v) Comissão 

Organizadora da “1ª Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS - 

Enfrentamento à Covid-19”. 

Destacou-se no período o apoio dado pela Assessoria Jurídica do 

CONASEMS, após os preparativos ocorridos nos meses anteriores, à realização 

do Seminário "Recomendações para o Encerramento da Gestão 2017-2020”, 

realizado no mês de julho de 2020. O evento contemplou a organização de duas 

Mesas de debates, realizadas de forma virtual, nos dias 10 e 17 de julho, durante 

o 1º Congresso Virtual do CONASEMS, que contaram com a participação de 

Secretários Municipais de Saúde; representantes de órgãos de Controle, como 

o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), o Tribunal de Contas da 

União (TCU) e o Tribunal de Contas Estadual; representantes dos Conselhos de 

Saúde Municipais e do Conselho Nacional de Saúde (CNS); representantes da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); dentre outros. 

No evento, debateu-se com os gestores de saúde as principais obrigações 

legais e os aspectos de gestão a que essas autoridades deveriam estar atentas, 

até o encerramento da atual gestão, considerando inclusive as questões 

adicionais trazidas pela pandemia do novo coronavírus, bem como tratou-se da 

importância do processo de transição entre a atual e a futura gestão, que terá 

início em 2021.   

Tiveram destaque ainda, no quadrimestre em tela, as atividades descritas 

nos tópicos a seguir: (A) Comitê Executivo do Fórum da Saúde do CNJ: (B) 

Projeto “Curso de Especialização em Direito Sanitário com ênfase em 
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Judicialização da Saúde”; (C) Projeto “Judicialização da Saúde nos Municípios: 

Como responder e prevenir”; e (D) Acompanhamento de Processos Judiciais. 

A. COMITÊ EXECUTIVO DO FÓRUM DA SAÚDE DO CNJ 

No período sob referência, o CONASEMS, por meio de sua Assessoria 

Jurídica, participou das atividades do Comitê Executivo do Fórum da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na qualidade de membro, com destaque 

para a participação nas reuniões dos Comitês Executivos de Saúde do Judiciário 

de todos os Estados da federação e do Distrito Federal, a fim de  conhecer as 

principais questões atinentes à atuação desses comitês, não somente no 

período de enfrentamento da pandemia, mas também no seu cotidiano.  

Como resultado dessas atividades, foi possível identificar as diferentes 

fases de estruturação em que estão os comitês, bem como as diferenças no perfil 

da judicialização – durante a pandemia e ordinariamente – vivenciados nas 5 

(cinco) regiões do País.   

Outro tema que ocupou a pauta do Comitê Executivo Nacional do CNJ no 

período foi a vacina para a Covid-19. Foram realizados diversos encontros com 

o Ministério da Saúde e especialistas, para promover a maior compreensão 

acerca dos diferentes tipos de imunizantes que estavam sendo produzidos no 

mundo e aqueles testados no País; e, dentre outras questões, identificar as 

perspectivas de início da vacinação no País e os métodos que seriam utilizados 

para definir grupos prioritários. Todas essas discussões visaram subsidiar 

eventual posicionamento do CNJ em relação às questões sobre a vacinação 

contra a Covid-19.  

B. PROJETO “CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO SANITÁRIO 

COM ÊNFASE EM JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE”  

A Assessoria Jurídica também deu continuidade ao apoio prestado ao 

Projeto “Curso de Especialização em Direito Sanitário com ênfase em 

Judicialização da Saúde”, ofertado pelo Hospital do Coração (HCor) no âmbito 

do Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde 

(PROADI-SUS). O apoio consistiu na discussão sobre a publicação que está 

sendo organizada, contendo os 30 (trinta) trabalhos finais de conclusão de curso 

apresentados pelos alunos como requisito para aprovação no Curso. A 
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expectativa é a de que a publicação possa ser finalizada no primeiro semestre 

de 2021.  

C. PROJETO “JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS: COMO 

RESPONDER E PREVENIR” 

A Assessoria Jurídica do CONASEMS revisou três manuais elaborados 

pelo consultor externo Daniel Wang, professor de Direito da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), no âmbito do Projeto "Judicialização da Saúde nos Municípios: 

Como responder e prevenir"; tendo realizado workshop com representantes do 

Grupo de Trabalho de Direito Sanitário do CONASEMS (GTDS), no dia 30 de 

outubro, para validação do conteúdo desses três manuais, cuja data prevista 

para publicação foi fixada para o primeiro semestre de 2021.   

D. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS 

Nos meses julho a outubro de 2020 foram acompanhados pela Assessoria 

Jurídica do CONASEMS os processos judiciais a seguir listados (Tabela VIII), 

dos quais este Conselho participa enquanto amicus curiae ou parte: 

TABELA VIII 
 PROJETOS JUDICIAIS ACOMPANHADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO 

CONASEMS – PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2020  

PARTES Nº DO PROCESSO 
ÓRGÃO 

JULGADOR 
CLASSE JUDICIAL 

Polo Ativo: FENASCE 
Polo Passivo: União, 

CONASEMS e CONASS 
Outros Interessados: MPF 

1009668 -
02.2017.4.01.3400 

2ª Vara Federal 
Cível - JFDF 
 

Ação Civil Pública  

Polo Ativo: Ministério Público 

Federal 
Polo Passivo: CONASEMS e 

CONASS 

0002076 -
71.2016.4.01.4300 

1ª Vara Federal de 
Palmas/TO JFTO 

Ação Civil Pública  

TRF 1ª Região 
6ª Turma 

Apelação 

Suscitante: MPF 
Interessados: COREN/SC; 

Estado de Santa Catarina; 
Município de São Lourenço do 
Oeste; e União - Advocacia Geral 
da União (AGU) 
Amicus Curiae: COFEN e 

CONASEMS 

5045252-
93.2017.4.04.0000/RS 

TRF 4ª Região  

Incidente de 
Resolução de 
Demandas 
Repetitivas (IRDR)  

 
1828993 

STJ Recurso Especial 
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PARTES Nº DO PROCESSO 
ÓRGÃO 

JULGADOR 
CLASSE JUDICIAL 

Autor: MPF 
Réu: União 
Convidado a atuar como 
Amicus Curiae: CONASEMS e 

outros 

 
5009276-
60.2020.4.04.7100/RS 

 
5ª Vara Federal de 
Porto Alegre/RS 
JFRS 

 
Ação Civil Pública  

Autor: MPF 
Réu: União 
Convidado a atuar como 
Amicus Curiae: CONASEMS e 

Outros 

5044034-
65.2020.4.04.7100/RS 

2ª Vara Federal de 
Porto Alegre/RS 
JFRS 

 
Ação Civil Pública  

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA JURÍDICA DO CONASEMS 

Relativamente aos Processos de nº 5009276-60.2020.4.04.7100/RS e nº 

5044034-65.2020.4.04.7100/RS, que tramitam, respectivamente, na 5ª e 2º Vara 

Federal de Porto Alegre/RS, o CONASEMS manifestou não possuir interesse em 

neles figurar na condição de amicus curiae. No entanto, até o fechamento deste 

Relatório, ainda não havia decisão conclusiva dos Juízes sobre o acatamento da 

manifestação do CONASEMS, no sentido de excluir a Entidade da relação de 

interessados nos processos mencionados.  

7 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

7.1 AGENDA INSTITUCIONAL  

O Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, Secretário 

Municipal de Saúde de Pacatuba/Ceará, eleito em Assembleia Geral dos 

Secretários Municipais de Saúde em 3 de julho de 2019,  exerce, em conjunto 

com a Diretoria Executiva da Entidade e seu Secretário Executivo, um importante 

papel na defesa e na promoção do Sistema Único de Saúde e no fortalecimento 

e aprimoramento da gestão municipal do Sistema, participando de reuniões e 

encontros com autoridades para a articulação, a construção de agendas comuns 

e a participação em discussões cruciais, enfrentando os embates necessários à 

pactuação qualificada com os gestores nacionais e estaduais do SUS.   
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Por essa razão, cumpre uma extensa agenda, na sede da Entidade e fora 

dela, participando de reuniões, audiências, visitas e outros eventos junto a 

autoridades, parlamentares e representantes do CONASS e do Ministério da 

Saúde, dentre outros importantes atores do SUS, além de representantes de 

veículos de imprensa. Além disso, o Presidente do CONASENS reúne-se 

regularmente com os membros da Diretoria Executiva Nacional, com o 

Secretário Executivo e demais funcionários e colaboradores do Conselho, para 

acompanhamento e deliberação sobre os assuntos de natureza estratégica 

afetos ao Conselho. 

Teve destaque no período em apreço, a realização da Mesa de Abertura 

do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, no dia 10 de julho de 2020, das 

14:00h às 16:30h, por videoconferência, transmitida da Sala Tiradentes do 

Kubitschek Plaza Hotel, em Brasília/DF. O objetivo do evento, além de abrir o 

referido Congresso, foi transmitir orientações e recomendações aos gestores 

municipais de saúde quanto ao encerramento da Gestão 2017-2020. 

Participaram como convidados o Presidente do CONASEMS, Wilames 

Freire Bezerra; Hisham Mohamad Hamida, Diretor Financeiro; e Mauro 

Guimarães Junqueira, Secretário Executivo. Os palestrantes foram os seguintes: 

Cristiane Martins Pantaleão, Vice-Presidente do CONASEMS; Tadahiro 

Tsubouchi, advogado e Presidente da Comissão de Direito Sanitário da 

OAB/MG; Gustavo Andrey Fernandes, representante do Tribunal de Contas de 

São Paulo; e Blenda Sartunino Pereira, Assessora Técnica do CONASEMS. 

A Tabela IX a seguir apresenta a agenda de compromissos internos e 

externos, cumprida pelo Presidente do CONASEMS, no período de referência 

deste Relatório, acrescida de outros compromissos assumidos pelo Secretário 

Executivo do Conselho ou por Diretores ou ainda pelos Assessores Técnicos, 

Jurídicos e de Comunicação Social. 

TABELA IX 
AGENDA DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DO CONASEMS 

PERÍODO: JULHO A OUTUBRO/2020 

DATA COMPROMISSOS 

JULHO DE 2020 

1 de julho 
quarta-feira  

Oficina de implementação do Guia COSEMS/RN- 1ª e 2ª Regiões 

Reunião: Núcleo Jurídico – CONASEMS 

Reunião 4 para implantação do Guia Orientador Covid-19 
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DATA COMPROMISSOS 

Todos pela Saúde nas ILPI: apres. do Projeto (RS, PR, PB, RN, ES, PA) 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em  práticas 
de apoio 

2 de julho 
quinta-feira  

Reunião GT CIT C&T 

Reunião virtual COFIN 

Reunião CIVS CICTAF-CNS 

Web Homologação e-SUS AF - Funcionalidade de Requisições 

Covid Radar 

ILPIS - SP - Todos Pela Saúde reunião 

Reunião com Presidentes COSEMS sobre Recursos Financeiros na Saúde 

Oficinas de Implantação do Guia Orientador para Enfrentamento da 
Pandemia na RAS - Mato Grosso do Sul 

Oficina de Implementação do Guia Orientador - Macrorregião Norte 
Maranhão 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

3 de julho 
sexta-feira  

Reunião: Gabinete de Crise 

Reunião com os Apoiadores da Rede Colaborativa CONASEMS COSEMS 
sobre Recursos da União para Estados e Municípios para o enfrentamento 
da Covid-19 

Webconferência sobre orientações, estudos e protocolos para tratamento 
precoce da Covid -19 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

6 de julho 
segunda-feira  

GT de Informação e Informática 

Reunião Assessoria técnica 

Implantação do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia Covid-
19 - Macrorregião Leste do Maranhão 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

7 de julho 
terça-feira  

CONITEC 

Gabinete de Crise 

Reunião ABHH 

Reunião: Núcleo Jurídico – CONASEMS 

Reunião: Resultados exames Covid-19 - MS/CONASEMS/ABRAMED 

Lançamento publicações pesquisas TIC CGIBR 

Reunião para tratar de temas de Vigilância Sanitária 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 
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DATA COMPROMISSOS 

8 de julho 
quarta-feira  

CONITEC 

Webinário Fiesp "Perspectivas da Retomada das Atividades nas Cidades 
Brasileiras" 

Reunião 5 para implantação do Guia Orientador Covid-19 

Reunião com o Secretário de Atenção Primária à Saúde, Raphael Parente 

Recursos na Saúde - COSEMS/SC 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

9 de julho 
quinta-feira  

CONITEC 

Reunião virtual COFIN 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

10 de julho 
sexta-feira 

Gabinete de Crise 

Abertura do 1º Congresso Virtual do CONASEMS 

Todos pela Saúde nas ILPI - apresentação do Projeto AL e PI 

13 de julho 
segunda-feira 

Reunião sobre os Critérios de Medicamentos para Intubação Covid-19 

Reunião Conjunta CONASS CONASEMS: avaliação Oficinas GUIA RAS 
Covid-19 

Reunião Rede APS - Todos pela Saúde 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

14 de julho 
terça-feira 

Reunião com a OPAS/OMS - Calculadora 

Reunião: Vigilância em Saúde 

Videoconferência COSEMS/ES Portaria nº 1.666 

Reunião: Propagação de Informações 

Reunião Tripartite SIOPS 

Modelo de dados - Resultados de exames de Covid-19 para Estados e 
Municípios 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

15 de julho 
quarta-feira 

Videoconferência Rede Colaborativa e Economia da Saúde 

Webinário: A Transformação Digital da Saúde no Brasil 

Reunião RDC nº 44/2009 e serviços de saúde - alterações previstas 

GT - Extraordinário Informação & Informática 

Reunião Consultoria Projeto Judicialização da Saúde 

Reunião sobre Manual do Gestor 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 
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DATA COMPROMISSOS 

16 de julho 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

Reunião com o Sr Antônio Jorge - Presencial 

GT-Gestão 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

17 de julho 
sexta-feira 

GT Conjunto de Atenção Especializada à Saúde & Atenção Primária à Saúde 

Gabinete de Crise 

Reunião OPAS: A pandemia da Covid-19 e os desafios aos gestores 
municipais 

1º Congresso Virtual do CONASEMS - Seminário Recomendações para o 
Encerramento da Gestão - Parte 2 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

Live SAHE 

20 de julho 
segunda-feira 

HEMOBRAS 

Reunião avaliação estratégia (Guia) 

Reunião Assessoria técnica 

Reunião Conjunta CONASS CONASEMS: avaliação Oficinas GUIA RAS 
Covid-19 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

21 de julho 
terça-feira 

Reunião Governança da Informação (c/Coordenador Técnico, Nilo Bretas, e 
Assessor Técnico, Diogo Demarchi) 

Reunião com o COSEMS/PB 

Reunião Gabinete de Crise 

Lançamento da Pesquisa TIC Saúde 2019 

Reunião CHC Catalunha e CONASS 

Reunião da Câmara Técnica de Informação e Informática - CONASS 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

Reunião SIOPS - CIT 

Reunião sobre a Avaliação do Projeto Rede Colaborativa 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

22 de julho 
quarta-feira 

Comitê Técnico do Projeto Aedes na Mira 

Live – Informatização das UBS e RNDS 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

23 de julho 
quinta-feira 

GT-VS 

Reunião virtual COFIN 
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DATA COMPROMISSOS 

Comitê Técnico do Projeto Aedes na Mira - IPADS 

Comitê Gestor do Projeto Aedes na Mira 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

24 de julho 
sexta-feira 

Reunião com gerentes da Gerência Geral 

Inauguração do Centro de Hemodiálise “Dolores Sanches" em 
Bataguassu/MS 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

27 de julho 
segunda-feira 

Mestrado São Leopoldo Mandic (SLM) 

Reunião Assessoria Técnica 

Reunião Conjunta CONASS CONASEMS: avaliação Oficinas GUIA RAS 
Covid-19 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

28 de julho 
terça-feira 

Mestrado SLM 

Reunião com CISSUL – Jovane - Presencial 

Reunião implementação Guia Amapá 

Gabinete de Crise 

Avaliação dos dados Previne Brasil 1º Qd 2020 

Reunião TeleUTI RS 

Gravação da última Aula do Curso do Projeto Apoiador 

Live: Uso dos oxímetros 

Reunião com a Prospectiva Consultoria - Amgen Biotecnologia 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

29 de julho 
quarta-feira 

Mestrado SLM 

Live – Informatização das UBS e RNDS 

Reunião do Conselho Superior Oswaldo Cruz 

Reunião Presidente do COSEMS/RS e Diretoria Executiva 

Reunião com a Superintendente Substituta da Anatel (Luiza Mª Thomazoni 
Loyola Giacomin)  

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

30 de julho 
quinta-feira 

Mestrado SLM 

Oficina Implementação Guia SC 

Reunião virtual COFIN 

Reunião PROADI-SUS 
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Reunião Tripartite - CIT 

Reunião do CONARES 

31 de julho 
sexta-feira 

Mestrado SLM 

Reunião com Espanha - Carteira de serviços farmacêuticos na APS - 
Consultoria Kune 

Gabinete de Crise 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

AGOSTO DE 2020 

3 de agosto 
segunda-feira 

Reunião Sus Legis 2 

Reunião Assessoria técnica 

4 de agosto 
terça-feira 

CONITEC 

Reunião de CIRHRT 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

Grupo condutor de implementação do Guia Orientador- Rio Grande do Sul 

Webconferência: Alinhamento das ações da Assessoria Técnica 

5 de agosto 
quarta-feira 

 

CONITEC 

Reunião de CIRHRT 

Reunião SAES/MS 

Reunião Câmara dos Deputados - "A Vacina contra a Covid-19 e a Estratégia 
Nacional de Vacinação" 

Reunião GE Ampliado - discussão sobre o Produto final e Live aula 28 

Reunião Sobre Canabidiol - Dificuldades no Atendimento de Demanda 
Judiciais - Prati-Donaduzzi 

Reunião com Empresa Merck S/A - Sr Josimar 

Webinário - O Impacto da Covid-19 no acesso aos métodos contraceptivos 

Reunião para tratar de temas de Vigilância Sanitária - ANVISA 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

6 de agosto 
quinta-feira 

 

CONITEC 

Reunião GT CIT C&T 

Reunião virtual COFIN 

Live Aula 28 (Rede Colaborativa) 

Lançamento do Sistema de Mapeamento em Educação na Saúde (SIMAPES) 

Reunião Conjunta CONASS CONASEMS: avaliação Oficinas GUIA RAS 
Covid-19 
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Audiência Câmara dos Deputados sobre Situação dos Medicamentos para 
Intubação 

Reunião Matriz de Risco - OPAS 

Reunião com os Diretores do CNS 

Reunião PREVINE 

Reunião extraordinária da Assessoria Técnica 

7 de agosto 
sexta-feira 

Reunião com gerentes da Gerência Geral 

Gabinete de Crise 

10 de agosto 
segunda-feira 

Participação na Comitiva do MS - visita à Cidade do Rio de Janeiro/RJ 

Reunião Assessoria técnica 

11 de agosto 
terça-feira 

 

Participação na Comitiva do MS - visita à Cidade do Rio de Janeiro/RJ 

Lançamento da Petição Pública “O SUS merece mais 2021” (CNS) 

Reunião Gabinete de Crise 

Reunião Ordinária do GT de Atenção Primária à Saúde 

Reunião com a Equipe de Comunicação Social do CONASEMS 

12 de agosto 
quarta-feira 

Fluxo de trabalho/Resposta às consultas (reunião interna) 

Reunião com a Biogen 

Reunião CNS 

Reunião PROADI-SUS: CONASS/CONASEMS 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

13 de agosto 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

Nosso SUS - Agência dos Servidores 

Reunião Conjunta CONASS CONASEMS: avaliação Oficinas GUIA RAS 
Covid-19 

Reunião Mesa Diretora - CNS 

Webinário AB - Parte I - “O percurso da Atenção Básica nos últimos 4 anos” 

17 de agosto 
segunda-feira 

Abertura da 1ª Turma Estágio Preparatório (EPSEMS) 

Reunião Assessoria técnica 

Reunião avaliação do Projeto Rede Colaborativa 

18 de agosto 
terça-feira 

 

Reunião GT Carteira SFAB 

Reunião Extraordinária GE (Projeto Rede Colaborativa) 

Reunião Gabinete de Crise 

Live relativa à Mostra Brasil, aqui tem SUS 
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1º Congresso Virtual do CONASEMS - I Mostra Virtual “Brasil, aqui tem SUS 
– Enfrentamento à Covid-19” 

Reunião conjunta CONASEMS/CONASS: Avaliação da implementação do 
Guia Orientador 

HEMOBRAS 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

19 de agosto 
quarta-feira 

Reunião com a SMS de Aparecida de Goiânia/GO 

Reunião Apresentação de ferramenta 

GE - Regionalização 

Reunião do GT de Governança da CIB/GO sobre Regionalização e 
Planejamento Regional 

Implementação do Guia Orientador no Amapá - Discussão sobre assistência 
hospitalar 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

20 de agosto 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

Reunião da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, na Câmara dos 
Deputados 

I Encontro Virtual Vigilância em Saúde 

Planejamento do Estágio Preparatório dos Superintendentes Estaduais do 
Ministério da Saúde (EPSEMS) 

Reunião Pesquisa Gestão Orçamentária e Financeiros do SUS 

Reunião do Conselho Editorial do Manual do Gestor 2020 

21 de agosto 
sexta-feira 

 

Videoconferência com o COSEMS/SC - encerramento de gestão 

Reunião Gabinete de Crise 

Encerramento da 1ª Turma Estágio Preparatório (EPSEMS) 

Gerenciamento do processo legislativo 

Implementação do Guia Orientador no Amapá - assistência hospitalar 

24 de agosto 
segunda-feira 

Reunião com o Sr Pedro Pinheiro – DESID/MS - Pauta: SIOPS 

Reunião AF: elaboração TR Congresso 

Visita da Comitiva do Ministro da Saúde à Cidade de Fortaleza/CE 

Reunião com CONASS-CONASEMS e CONJUR/MS: Alinhamento de 
Portarias 

Reunião Assessoria técnica 

GTTAF (Videoconferência) 

25 de agosto 
terça-feira 

Reunião extraordinária da Assessoria Técnica: Gerenciamento do processo 
legislativo 
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 Reunião GT Carteira SFAB 

Reunião Gabinete de Crise 

Reunião SIOPS/MS - Quadro Covid-19 

Reunião conjunta CONASEMS e CONASS: avaliação da implementação do 
Guia Orientador 

Parceria entre CONASEMS e Zoom Vídeo Communications Inc. 
Disseminação das licenças na Rede de Atenção à Saúde 

26 de agosto 
quarta-feira 

Reunião com o Comitê de Ética, sobre o Canal independente de denúncias 
do CONASEMS 

Reunião com a FNP 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

27 de agosto 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do PROADI-SUS 

Reunião Comissão Intergestores Tripartite - CIT 

Transformação digital nos municípios brasileiros 

Reunião com Dr. André - Pesquisa de Avaliação do Projeto Rede 
Colaborativa 

Reunião da Diretoria 

28 de agosto 
sexta-feira 

166ª Assembleia Geral Ordinária – Pauta: Orientações sobre a utilização dos 
Recursos da Portaria 1.857, de 20 de julho 

Reunião com gerentes da Gerência Geral 

Visita de Acompanhamento ao COSEMS/MS 

Reunião conjunta sobre o Convênio 01/99 (Bruno, Lucas) 

Reunião virtual com o CONASEMS para alinhamento da proposta do 
Programa - Utilização da plataforma da ENAP 

Reunião Plano Nacional Vacinação contra Covid-19 

Acolhimento e Visita de acompanhamento Virtual COSEMS/MA 

1º Congresso Virtual do CONASEMS - Webinário sobre o Futuro da 
Atenção Básica 

Conversa com a Coordenação de apoio COSEMS/AM (Cláudio) 

Reunião Carta Acordo AF - CONASEMS, OPAS, DAF/MS 

Debate Virtual CONASS, CONASEMS: Atenção à Saúde da População 
Indígena no Enfrentamento da Covid-19 

Reunião de avaliação: Projeto Aedes na Mira 

31 de agosto 
segunda-feira 

Abertura da 2ª Turma do Estágio Preparatório dos Superintendentes 
Estaduais do Ministério da Saúde (EPSEMS) 
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DATA COMPROMISSOS 

Entrevista sobre o Diagnóstico Rede para o Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (FNP) 

Reunião Petit Comitê - Biblioteca 

Reunião com o Sr Navarro - Parecer 

Reunião Planilha Hospitalar 

Reunião do GT de Atenção Especializada à Saúde 

Reunião Assessoria técnica 

Reunião Diretor DATASUS 

Reunião sobre a Ferramenta Canvas - Alessandra Giseli 

SETEMBRO DE 2020 

1 de setembro 
terça-feira 

CONITEC 

Reunião de CIRHRT 

Reunião Conjunta SVS, SAPS, DATASUS, CONASS, CONASEMS 

Reunião Extraordinária Planejamento PROADI - Retorno Áreas de atuação 
Gestão, ATS, Pesquisa e Capacitação 

Reunião Gabinete de Crise 

Oficina HAOC AF - Espanha 

Previne Brasil: Ponto de controle COSEMS 

Reunião sobre processo de avaliação do Projeto Rede Colaborativa 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

Reunião com o CNMP - Dra. Sandra Krieger 

Reunião Interna: Convênios com o Ministério da Saúde 

2 de setembro 
quarta-feira 

 

CONITEC 

Reunião de CIRHRT 

Oficina: “Protocolo de Complexidade Diferenciada Edição Especial - 
Diretrizes para a Atenção Integral à Saúde de Crianças e Adolescentes” 

Reunião com a Autoridade de Dados de Saúde Dinamarquesa 

Visita de Acompanhamento ao COSEMS/AM 

Instalação do Comitê de Ética e Conduta do CONASEMS 

Alinhamento sobre as visitas aos COSEMS 

Reunião com a Diretoria ADAPS na Sede do CONASS 

GT Previne Brasil 

Reunião Grupo SIPNI 

Reunião SGTES/ENAP/CONASEMS - Programa Saúde com Agente 

Reunião com o COSEMS/RJ (Presidente e equipe técnica) 
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DATA COMPROMISSOS 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

3 de setembro 
quinta-feira 

 

Reunião GT CIT C&T 

Oficina: “Protocolo de Complexidade Diferenciada Edição Especial - 
Diretrizes para a Atenção Integral à Saúde de Crianças e Adolescentes” 

Reunião virtual COFIN 

Reunião com o Sr Antônio Jorge 

Ministério Público do Trabalho (MPT) 

Mostra Virtual – COSEMS/AL 

Manual do Gestor 2020 - 1ª Oficina - Alinhamento e orientação aos Autores 

Apresentação CONASEMS - 2ª Turma do Estágio Preparatório dos 
Superintendentes Estaduais do Ministério da Saúde (EPSEMS) 

Reunião apoio às estratégias medicamentos: ITO/SP, CONASS, 
CONASEMS, COSEMS e CAF 

4 de setembro 
sexta-feira 

Reunião GT Carteira SFAB 

Visita virtual ao COSEMS/TO 

Encerramento da 2ª Turma do Estágio Preparatório dos Superintendentes 
Estaduais do Ministério da Saúde (EPSEMS) 

Reunião Gabinete de Crise 

8 de setembro 
terça-feira 

Reunião do GT Atenção Primaria à Saúde 

Visita Virtual Rede Colaborativa – COSEMS/RO 

Reunião apoio às estratégias medicamentos: ITO/SP, CONASS, 
CONASEMS, COSEMS e CAF 

Reunião de Especialistas “Desafios e perspectivas da prevenção da 
mortalidade materna no contexto de pandemia de Covid-19 no Brasil” 

Grupo Operacionalização - Qualifica Planejamento 

Reunião do Canvas Legislativo 

9 de setembro 
quarta-feira 

Reunião com a MRP Auditória 

Reunião com São Leopoldo Mandic - Pauta Curso e Certificação 

Reunião HAOC (Ana Paula) 

Reunião SAA/MS (Alexandre Martinelle) 

Encontro com o COSEMS/SP 

GT Previne Brasil 

Cerimônia de Assinatura do Contrato Fiocruz – Astrazeneca, de Encomenda 
Tecnológica da Vacina Covid - 19 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

Reunião da Diretoria do COSEMS/PE 
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DATA COMPROMISSOS 

10 de setembro 
quinta-feira 

GT-VS 

Reunião virtual COFIN 

Visita Cine Locações - Lago Norte 

Lançamento das Ações de Educação em Saúde em Defesa da Vida 

Reunião com o Dep. Marcus Pestana e Jurandi (CONASS) - Pauta: 
Telemedicina 

GT Gestão 

Live com o COSEMS/CE - Mostra Brasil Aqui Tem SUS 

Reunião com Ana Paula - HAOC - Alinhamentos PROADI -SUS 

Visita Virtual COSEMS AC 

Reunião com Dr. Marcos Franco - Sobre o Encontro da Rede Colaborativa 

11 de setembro 
sexta-feira 

Reunião com o Ministério do Turismo e a Anvisa - Companhias Marítimas 

Cerimônia de Lançamento das Ações de Educação em Saúde em Defesa 
da Vida - Fortaleza- CE 

Lançamento das Ações de Educação em Saúde em defesa da Vida 

Reunião com a FNP - Gilberto 

Gabinete de Crise 

Convocação - Reunião Extraordinária do CGESD - Apresentação da PNIIS 
pós Consulta Pública 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Live da Assistência Farmacêutica  

Reunião CEF - Itanhandu/MG 

14 de setembro 
segunda-feira 

HEMOBRAS 

Abertura da 3ª Turma Estágio Preparatório dos Superintendentes Estaduais 
do Ministério da Saúde (EPSEMS) 

Reunião GT Carteira SFAB 

Desinvestimentos 

Reunião com o COSEMS/MS - Esclarecimentos aos gestores municipais 
sobre a Portaria nº 1.666 

Reunião Nutrição e Psicologia (UFG) 

SCTIE/MS - Assistência Farmacêutica para a 4ª onda Covid-19 

Reunião Assessoria técnica 

Reunião sobre Defasagem nas Ações e Serviços de Saúde em Função da 
Pandemia 

15 de setembro 
terça-feira 

Reunião do Conselho Fiscal do CONASEMS 

Reunião COSEMS e municípios com desembarque de cruzeiros 

Encontro dos Apoiadores do Projeto Formação Rede Colaborativa 
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DATA COMPROMISSOS 

Telemedicina na Atenção Básica: Possibilidades e Perspectivas em tempos 
de pandemia 

Gabinete de Crise 

Previne Brasil: Ponto de controle COSEMS 

Reunião com a SVS/MS - Projeto da SVS no âmbito PROADI-SUS Triênio 
2021-2023 

Reunião com a Gran Prime - presencial 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

16 de setembro 
quarta-feira 

Entrevista com o Presidente do COSEMS/AL - Presencial 

Grupo Executivo (GE) do Projeto Regionalização 

Conferência - Encontro Rede Colaborativa 

Reunião sobre PLOA 2021 

Reunião Grupo Executivo (GE) Projeto Rede Colaborativa 

Reunião com Ministério da Mulher - Apresentação sobre o edital e pedido de 
divulgação 

GT Previne Brasil 

Reunião Grupo SIPNI 

Cerimônia de Posse do Ministro da Saúde - Eduardo Pazuello 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

17 de setembro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

Reunião com o Presidente do COSEMS Alagoas 

GT CIT - Discussão sobre Instituição Idoso - SAPS/MS 

Reunião com Líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros 

CAMSS 

Apresentação da 3ª Turma Estágio Preparatório dos Superintendentes 
Estaduais do Ministério da Saúde (EPSEMS) 

18 de setembro 
sexta-feira 

Encerramento da 3ª Turma EPSEMS 

Reunião moderadores Oficina do Mapa Mental – Rede Colaborativa 

Gabinete de Crise 

Reunião com CONASS e CONASEMS 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Live Assistência Farmacêutica 

Políticas de Integridade - discussão com Dr. Navarro 

Live sobre os 30 Anos da Lei Orgânica da Saúde 

21 de setembro 
segunda-feira 

Reunião Previne Brasil 

Reunião subgrupo Elenco mínimo medicamentos Covid-19 
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DATA COMPROMISSOS 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Mesa Regionalização e Rede de 
Atenção à Saúde: Fortalecendo o SUS 

Reunião Painel CONASEMS 

Reunião do Conselho Editorial do CONASEMS 

Reunião Assessoria técnica 

Manual do Gestor 2020 - 2ª Oficina de alinhamento 

Reunião Coordenadores do Apoio na mediação da Mesa – Oficina Mapa 

22 de setembro 
terça-feira 

Reunião da Câmara Técnica CIT de Agosto 

Reunião sobre sincronização do dia D (Atendimento Precoce - Covid-19) 

Gabinete de Crise 

Reunião com o líder do governo na CD - Dep. Ricardo Barros 

Reunião e-SUS AF Grupo de homologadores 

Reunião Hospitais do PROADI-SUS, CONASS e CONASEMS 

HEMOBRAS 

Reunião com o Diretor Executivo do FNS 

Reunião Ponto de Controle Governança da Informação 

Reunião SAES/MS,CONASS, CONJUR/MS e FNS sobre HPP 

23 de setembro 
quarta-feira 

Reunião CONASS/CONASEMS - Agentes de Saúde 

Reunião DGIP/SE/MS - Termo de Compromisso que tem por objetivo auxiliar 
no custeio das atividades institucionais do CONASS/CONASEMS nos termos 
do Art. 14 - B da lei 8.080/1990 

Visita da Sra. Maria Elisa, Presidente do COSEMS/RN 

Reunião com o Sr Antônio Jorge e Sr Giovani 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

PROADI-HSL21-23 RH ESD 

24 de setembro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

REUNIÃO CIT 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

Reunião da Diretoria Executiva do CONASEMS 

25 de setembro 
sexta-feira 

Reunião com HAOC - Presencial 

Reunião Extraordinária Assessoria: Guia CONASS CONASEMS 

Gabinete de Crise 
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Live VS CONASEMS 

Reunião com a Merck (Sr. Josimar) 

28 de setembro 
segunda-feira 

Encontro Remoto - Rede Colaborativa 2020 - Live Grandes Periferias 

Reunião c/representantes COSEMS no Programa Gov. da Informação 

Reunião com o Ministério Público do Trabalho sobre Ventiladores 
Pulmonares/Respiradores - São José dos Campos/SP 

Reunião com a FNP 

29 de setembro 
terça-feira 

CONITEC 

Reunião com a Halexistar - CONASEMS 

Gabinete de Crise 

Realização do Encontro Remoto - Rede Colaborativa 2020 - Live Populações 
indígenas 

Reunião Interna sobre o Termo de Compromisso - OGU 

Previne Brasil: Ponto de controle COSEMS 

Reunião conjunta CONASEMS CONASS 

Reunião TCU e CONASEMS - Auditoria em eficiência hospitalar - Entidades 
do terceiro setor 

Projeto Tele APS 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

Reunião com os técnicos de Vigilância CONASEMS - Projeto ImunizaSUS 

Reunião Alinhamento Planifica SUS 

30 de setembro 
quarta-feira 

CONITEC 

GTAB 

Reunião SVS: Apresentação módulo registro vacinado campanha Covid-19 

Realização do Encontro Remoto - Rede Colaborativa 2020 - Oficina 
Coordenação do Apoio (Parte 1): um convite ao avanço rumo a 2021 

Reunião com a CMB 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

Reunião com o DGIP/SE/MS e CONASS 

Encontro com os COSEMS 

Reunião Grupo SIPNI 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

OUTUBRO DE 2020 

1 de outubro 
quinta-feira 

Encontro Remoto - Rede Colaborativa 2020 - Oficina Coordenação do Apoio 
(Parte 2) 

Reunião virtual COFIN 
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Reunião VERTX - Doenças Raras 

Reunião para elaboração Projeto RAS (planifica + tudo) 

Live COSEMS/BA - Atenção Básica e o Zoom: Perspectivas e Desafios da 
qualificação e assistência virtual 

2 de outubro 
sexta-feira 

[CONECTE SUS] Reunião Técnica do Relatório de M&A (CGESD) 

Reunião extraordinária Assessoria 

Reunião CIVS - CNS 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

Reunião Gabinete de Crise 

Reunião WEBEX - A confirmar 

Seminário da AMAMS: Aplicação dos Recursos Financeiros Covid-19 

Reunião alinhamento CONASS/CONASEMS: Regionalização e Governança 

7 de outubro 
quarta-feira 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

8 de outubro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

9 de outubro 
sexta-feira 

Reunião Extraordinária Assessores - Reunião COSEMS e Reunião 
Coordenadores de Apoio 

13 de outubro 
terça-feira 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

14 de outubro 
quarta-feira 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

15 de outubro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

20 de outubro 
terça-feira 

Reunião CONASS/CONASEMS – PRI e Guia 

Reunião com o Ministro de Estado da Saúde e com o Governador do Piauí 

21 de outubro 
quarta-feira 

Avaliação LI Enfermagem - Visitas São Paulo 

29º Congresso - FEHOSP 

GE - Regionalização 

Reunião Catálogo Mostra 

Reunião com a CMB - Filantrópicas - Proposta de Reestruturação do SUS 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

Encontro com os COSEMS ES, PR, RS e SC 

Reunião Extraordinária do GT de Atenção Especializada à Saúde 
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GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

22 de outubro 
quinta-feira 

Avaliação LI Enfermagem - Visitas São Paulo 

Reunião virtual COFIN 

Reunião CONASS CONASEMS – PROADI-SUS / RAS 

Entrevista para Tese de Doutorado - Emerson Garcia 

Visita Virtual Rede Colaborativa – COSEMS/CE 

AF - Carta Acordo OPAS - Saúde Mulher 

Encontro com os COSEMS AM, AP e PA 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

Vacina Covid-19: Eixo monitoramento, avaliação e supervisão do Plano 

23 de outubro 
sexta-feira 

Avaliação LI Enfermagem - Visitas São Paulo 

Visita Virtual – COSES/PE 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

PROADI-SUS – Triênio 2021/2023: Workshops para alinhamento temático 
CONASEMS/CONASS e G5 

Reunião com a Assessoria Jurídica do CONASEMS 

Webinário – Design, centrado no usuário, da visualização de dados para a 
Gestão da Saúde Pública 

Debate Virtual - As lições da Pandemia para o futuro dos SUS 

Reunião Pastoral da Saúde 

26 de outubro 
segunda-feira 

Reunião com os representantes do CONASS e COSEMS - SAES/MS 

27 de outubro 
terça-feira 

[CONECTE SUS] Ponto de Controle Conectividade 

Grupo condutor de implementação do Guia Orientador- Rio Grande do Sul 

28 de outubro 
quarta-feira 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaboraiva 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de aprimoramento em práticas 
de apoio 

29 de outubro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN 

 FONTE: AGENDA GOOGLE – GABINETE DO CONASEMS 
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7.2 CAFÉ COM O PRESIDENTE 

Com o objetivo de promover o diálogo em torno da atualização de 

informações técnicas e administrativo-financeiras e o debate acerca dos 

processos, atividades e projetos organizacionais, com foco nos processos de 

planejamento, monitoramento e avaliação, propiciando momento de integração 

entre o Presidente do CONASEMS e as diversas áreas que compõem a 

Secretaria Executiva da Entidade, foi realizado no Kubitschek Plaza Hotel, no 

período entre 08:30h e 12:00h do dia 29 de julho de 2020, o Café com o 

Presidente.  

O referido evento contou com a participação de quarenta pessoas, sendo 

elas o Presidente, o Diretor Financeiro, o Secretário Executivo e todos os 

funcionários da Secretaria Executiva do CONASEMS. 

7.3 REUNIÕES DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTE 

7.3.1 SEXTA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE 

Em 27 de julho de 2020, o Presidente do CONASEMS, Wilames Freire, 

participou da 6ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite, com a presença 

do Ministro Interino da Saúde, do Presidente do CONASS e dos demais 

membros da Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Dentre os temas presentes 

na pauta, foi discutida a prorrogação do Programa Previne Brasil; a apresentação 

de estratégias de abastecimento de medicamentos; e o painel epidemiológico da 

Covid-19; além do conteúdo de duas minutas de Portarias sobre sistemas de 

informação - a primeira delas, para regulamentar o uso do CPF como 

instrumento suficiente e substitutivo para a identificação de indivíduos nos 

registros de saúde – SE/MS; e a outra para aprovar estratégia  de saúde digital, 

com definição do plano de ação, monitoramento e avaliação para a sua 

incorporação ao SUS16.  

                                            
16 Fonte da informação: https://www.CONASEMS.org.br/cit-pactuada-portaria-que-aprova-
estrategia-de-saude-digital-para-o-brasil/ 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/08/2.-a-20200824-Plenaria-CIT_Minuta-de-Portaria-CPF_0.2.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/08/2.-a-20200824-Plenaria-CIT_Minuta-de-Portaria-CPF_0.2.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/08/2.-a-20200824-Plenaria-CIT_Minuta-de-Portaria-CPF_0.2.pdf
https://www.conasems.org.br/cit-pactuada-portaria-que-aprova-estrategia-de-saude-digital-para-o-brasil/
https://www.conasems.org.br/cit-pactuada-portaria-que-aprova-estrategia-de-saude-digital-para-o-brasil/
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Na oportunidade, o Presidente do CONASEMS informou que a aprovação 

da Portaria sobre estratégia de saúde digital é de grande importância para o 

SUS, tendo afirmado que: “...É importante destacar que as estratégias são de 

curto, médio e longo prazos e que isso vai se consolidar em uma política 

fundamental para o fortalecimento da gestão da saúde...”.  

Relativamente à Portaria que regulamenta o uso do CPF como 

instrumento para a identificação de indivíduos nos registros de saúde, o 

Presidente do CONASEMS comentou que “...esse uso do CPF vai qualificar as 

informações dos usuários, diminuir as duplicidades e melhorar o acesso da 

população aos serviços...”17 

FIGURAS XV E XVI 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA 6ª REUNIÃO DA CIT 

27 DE JULHO DE 2020 - BRASÍLIA/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Própria 

7.3.2 SÉTIMA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE 

Em 24 de setembro de 2020, realizou-se a 7ª Reunião da Comissão 

Intergestores Tripartite, na qual participaram o Presidente do CONASEMS, 

Wilames Freire Bezerra, o Secretário Executivo Mauro Guimarães Junqueira e 

membros da equipe da Secretaria Executiva. Na reunião, estiveram também 

presentes o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acompanhado de outras 

autoridades daquele Órgão; o Presidente do CONASS, Carlos Eduardo de 

                                            
17 Idem anterior 
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Oliveira Lula, e membros da equipe daquele Conselho, e a Sra. Socorro Gross, 

representante da OPAS/OMS no Brasil. 

A pauta da reunião incluiu informes e debates sobre os seguintes temas:  

a) Pactuação quanto à responsabilidade de financiamento de 

medicamentos incorporados no SUS – SCTIE/MS;  

b) Painel epidemiológico e estratégia de vacinação contra a Covid-19 - 

SVS/MS;  

c) Publicação da Portaria GM/MS nº 2.516, de 21 de setembro de 2020, 

que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros para a 

aquisição de medicamentos do Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica, utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos 

impactos sociais ocasionados pela pandemia da Covid-19 – 

SCTIE/MS;  

d) Criação do Grupo de Trabalho voltado para insulinoterapia no SUS 

– SCTIE/MS; 

e) Portarias Recursos Covid-19 – SAPS/MS: (i) Minuta de Portaria – 

Institui incentivos financeiros federais de manutenção, em caráter 

excepcional e temporário, para apoiar a reorganização e adequação 

dos ambientes voltados à assistência odontológica na Atenção 

Primária à Saúde e nos Centros de Especialidades Odontológicas, 

no contexto da Emergência de Saúde Pública de Importância 

Nacional e Internacional decorrente do Novo Coronavírus; (ii) Minuta 

de Portaria – Institui incentivos financeiros federais de capital, em 

caráter excepcional, para apoiar a estruturação, reorganização e 

adequação dos ambientes voltados à assistência odontológica na 

Atenção Primária à Saúde e nos Centros de Especialidades 

Odontológicas, no contexto da Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional e Internacional decorrente do Novo 

Coronavírus; (iii)  Minuta de Portaria – Institui o incentivo financeiro 

federal, em caráter excepcional e temporário, para Implantação de 

Prontuário Eletrônico no âmbito do Programa de Apoio à 

Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à 

Saúde - Informatiza APS, a fim de subsidiar e qualificar a tomada de 

decisão nas três esferas de gestão para o enfrentamento da situação 

de emergência de saúde pública decorrente da Covid-19; e (iv) 
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Minuta de Portaria - Institui, em caráter excepcional e temporário, 

incentivo financeiro federal para atenção às pessoas com doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNT) no âmbito da Atenção Primária 

à Saúde, no Sistema Único de Saúde, no contexto da Emergência 

em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da 

pandemia do Novo Coronavírus; 

f) Estabelecimento do valor e método de cálculo do incentivo financeiro 

federal de custeio do pagamento por desempenho, no âmbito do 

Programa Previne Brasil – SAPS/MS; e 

g) Alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017, no que dispõe sobre o incentivo financeiro 

mensal de custeio das equipes de Saúde da Família Ribeirinha 

(eSFR) e das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) – 

SAPS/MS. 

FIGURAS XVII E XVIII 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA 7ª REUNIÃO DA CIT 

24 DE SETEMBRO DE 2020 – BRASÍLIA/DF 

 

Fonte: Própria 
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7.4 REUNIÕES DO CONARES E DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL  

As reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

(CONARES) e da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS possuem 

calendário e agenda pré-definidos e são realizadas anteriormente às reuniões 

da Comissão Intergestores Triparte (CIT). Nesses espaços, os Diretores, junto 

ao Presidente, Secretário Executivo e técnicos do CONASEMS, além de seus 

representantes no Conselho Nacional de Saúde (CNS), compartilham 

informações e fazem encaminhamentos e alinhamento prévio para as reuniões 

da CIT, além de discutirem temas de relevância política e técnica que necessitem 

de articulação para atender aos interesses e demandas dos municípios e dos 

gestores municipais de saúde. 

No período de julho a outubro de 2020, em razão das medidas de 

isolamento social adotadas para o combate à pandemia do Novo Coronavírus, 

as reuniões ocorrerem por webconferência, como discriminado na Tabela X. 

TABELA X  

REUNIÕES DO CONARES E DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DO CONASEMS  

JULHO A OUTUBRO/2020 

REUNIÃO E DATA LOCAL E PAUTA DA REUNIÃO 

1. CONARES 

30 DE JULHO 

Local: Sede do CONASEMS e também pelo link 
https://meet.google.com/ibx-bhdt-nhk 

Pauta: (i) Informes; Medicamentos IOT; (ii) Portaria 1666; Recursos 
financeiros em conta; (iii) Iniciativa Todos pela Saúde – Oxímetros; (iv) 
Doação Zoom Internacional; (v) APS – Previne; (vi) Programa Mais 
Médicos; e (vii) Pauta da CIT de 31/07/2020 

2. DIRETORIA 

27 DE AGOSTO 

Local: Sede do CONASEMS e também pelo link meet.google.com/wer-ropj-

edq 

Pauta: (i) Medicamentos IOT; (ii) Portaria 1666; (iii) Doação Zoom 
Internacional; e (iv) Pauta da CIT de 28/08/2020 

3. DIRETORIA  

24 DE SETEMBRO 

Local: Webconferência por meio do link CONASEMS-

br.zoom.us/j/95157232308?pwd=Q2JxWStPK2xTY2U2U1RDNC9zZFJZdz09 

Pauta: (i) Abertura; (ii) Utilização de Recursos e Cenários; (iii) Pesquisa: 
Informatização dos Hospitais; (iv) Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde; (v) Cenário de Medicamentos; (vi) Projeto de 
Harmonização Nacional das Ações de Inspeção Sanitária em Serviços de 
Saúde; e (vii) Pauta da CIT de 25/09/2020 

4. CONARES 

06 DE OUTUBRO 
Local: Sede do CONASEMS e também pelo link meet.google.com/hhd-kshs-

wsy 

Pauta: i) abertura e informes; e ii) Prestação de contas anual 

https://meet.google.com/ibx-bhdt-nhk
https://meet.google.com/hhd-kshs-wsy?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/hhd-kshs-wsy?hs=122&authuser=0
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5. DIRETORIA  

28 DE OUTUBRO 
Local: Sala do CONASEMS e também pelo link CONASEMS-

br.zoom.us/meeting/register/tJYlcO6qpj4oGtVBGmXT3DPjdNN_kTkCTus9 

Pauta: (i) Abertura; (ii) Apresentação das atividades realizadas pelo 

CONASEMS no período da Pandemia; (iii) Informes sobre Manual do 

Gestor 2021 e Panorama de Projetos PROADI-SUS, Triênio 2021-2023; 

(iv) Cenário referente ao Orçamento 2021 e situação dos repasses de 

recursos financeiros; (v) Cenário Medicamentos IOT / Saúde Mental; (vi) 

Cenário Previne Brasil; (vii) Cenário Mais Médicos / Médicos pelo Brasil; 

(viii) Cenário Vigilância em Saúde e Vacinas; (ix) Cenário Saúde Digital; (x) 

Projeto de Educação Permanente; e (xi) Pauta da CIT de 29/10/2020 

Fonte: Registros do Gabinete do CONASEMS 

No dia 06 de outubro de 2020, às 17:00h, realizou-se a Assembleia Geral 

Ordinária do CONASEMS; na qual é permitida a participação apenas de 

Secretários Municipais de Saúde ou detentores de cargo ou função equivalente. 

A Assembleia foi realizada de forma presencial, na sede do CONASEMS e, 

também, virtual, pelo link https://formulario.CONASEMS.org.br/assembleia-

geral-ordinaria/. 

A pauta contemplou os seguintes assuntos: (i) Abertura e informes gerais; 

(ii) Prestação de Contas Anual; (iii) Auditoria Externa do CONASEMS e 

COSEMS, anos de 2019 e 2020; (iv) Apresentação do Programa de Integridade 

do CONASEMS; (v) Pesquisa da Rede Colaborativa; (vi) Confirmação de Campo 

Grande/MS como cidade-sede do Congresso do CONASEMS de 2021; (vii) 

Eleição da Diretoria Biênio 2021-2023; e viii) Outros. 

7.5 REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL  

Conforme previsto no art. 34 do Estatuto Social do CONASEMS, o 

Conselho Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar 

as contas da Diretoria Executiva Nacional e encaminhar os respectivos relatórios 

e pareceres para apreciação do Conselho Nacional de Representantes 

Estaduais da Entidade (CONARES) e, anualmente, para aprovação da 

Assembleia Geral.  

No período de referência deste Relatório, o Conselho Fiscal reuniu-se, 

ordinariamente, no dia 15 de setembro de 2020, de forma virtual, pelo link 

https://CONASEMS-br.zoom.us/j/97080358126?pwd=TW15bG1pd3dqSFQrN0gyUTdPTTZhUT09. 

 A pauta da reunião contemplou os seguintes temas: (i) Apreciação da 

Prestação de Contas do CONASEMS referente ao período de março a junho de 

https://formulario.conasems.org.br/assembleia-geral-ordinaria/
https://formulario.conasems.org.br/assembleia-geral-ordinaria/
https://www.google.com/url?q=https://conasems-br.zoom.us/j/97080358126?pwd%3DTW15bG1pd3dqSFQrN0gyUTdPTTZhUT09&sa=D&source=calendar&ust=1600538771125000&usg=AOvVaw3Cy0HPqLN8UA_cuSpv8Snn
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2020: (ii) Apresentação sobre o processo de Prestação de Contas dos COSEMS 

relativas ao período de janeiro a abril de 2020; e (iii) Posicionamento sobre o 

andamento dos processos de Auditoria Independente - CONASEMS e 

COSEMS.  

Participaram da referida reunião, dezesseis pessoas, sendo elas: o 

Presidente, o Secretário Executivo, o Diretor Financeiro e o Diretor 

Administrativo do CONASEMS; sete membros do Conselho Fiscal da Entidade; 

um Assessor Técnico e quatro integrantes da Gerência Geral do Conselho, 

responsáveis pela organização do evento, a saber: a Gerente Geral, a Gerente 

Administrativa, o Gerente Orçamentário e Financeiro e 01 (um) representante da 

Gerência de Projetos do CONASEMS, além de Representante da MRP Auditoria 

e Consultoria S/S.  

7.6 4ª OFICINA DE BOAS PRÁTICAS COSEMS 

Em 14 de outubro de 2020, o CONASEMS promoveu videoconferência 

para a realização da 4ª Oficina de Boas Práticas COSEMS, com o objetivo de 

apresentar e debater com esses Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 

nos Estados os resultados dos processos de Auditoria Independente, referentes 

ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019. Além disso, o evento visou 

promover a melhoria da gestão e a adoção de boas práticas, por meio do debate 

e da aprovação de melhorias no Regulamento Interno da Apresentação ao 

CONASEMS da Prestação de Contas dos COSEMS referente aos recursos da 

Contribuição de Representação Institucional. 

A Oficina contou com a presença de Presidentes de COSEMS; 

convidados indicados pelos COSEMS, dentre eles contadores e ou técnicos 

responsáveis pela elaboração da Prestação de Contas; 07 (sete) membros do 

Conselho Fiscal do CONASEMS; além de 05 (cinco) integrantes da Gerência 

Geral deste Entidade, responsáveis pela organização do evento, a saber: a 

Gerente Geral, a Gerente Administrativa, o Gerente Orçamentário e Financeiro, 

o Gerente de Projetos e 01 (um) representante da Gerência de Projetos, além 

de 01 (uma) Assessora Jurídica deste Conselho e de dois convidados da MRP 

Auditoria e Consultoria S/S.  
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7.7 TERMOS DE REFERÊNCIA DE EVENTOS  

A Secretaria Executiva do CONASEMS, por meio da Gerência 

Administrativa da Gerência Geral, é a responsável pela viabilização dos eventos 

promovidos pelo Conselho, ou nos quais esse se fez representar, que 

demandaram o dispêndio de recursos financeiros para cobertura de despesas 

com deslocamento de seus representantes ou convidados; e ou, ainda, para 

garantir a estrutura logística necessária.  

Para cada um desses eventos, foi elaborado Termo de Referência de 

Eventos (TRE) específico, com detalhamento da área temática a que ele se 

refere, data e local de realização, pauta principal e natureza da despesa. A 

Tabela XI, a seguir, relaciona os TRE relativos aos eventos realizados no período 

de março a junho de 2020.  

TABELA XI 
RELAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS PELO CONASEMS 

PERÍODO: JULHO A OUTUBRO DE 2020 

TRE EVENTO 

032/2020 

1º Congresso Virtual do CONASEMS, Mesa de Abertura: “Diálogos para o 
encerramento da Gestão”, em 10 de julho de 2020, das 14:00h às 16:30h. por 
videoconferência, a partir da Sala Tiradentes do Kubitschek Plaza Hotel, em 
Brasília/DF. Responsáveis pelo Evento: Nilo Bretas e Luiz Filipe Barcelos. 
Disponibilização de sala para 30 pessoas, equipamentos audiovisuais com 
operador, água e café, e passagens 

024/2020 

Café com o Presidente, em 29 de julho de 2020, na Sala Minas Gerais do 
Kubitschek Plaza Hotel, Brasília/DF. Responsáveis pelo Evento: Shirlei Bastos e 
Wilma Brito de Castilhos. Disponibilizado o apoio logístico, incluindo sala para 40 
pessoas, equipamentos de informática, som e projeção, material de apoio, água 
e café, além das despesas de deslocamento para o Presidente do CONASEMS 

033/2020 

Reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES), no 
dia 30 de julho de 2020, às 18:00h, por videoconferência, na Sala José Ênio 
Servilha Duarte, Sede do CONASEMS. Apoio logístico envolvendo a estrutura 
necessária para o evento virtual, equipamentos audiovisuais e técnico de 
transmissão. Não envolveu despesas com passagens e diárias 

023/2020 

025/2020 

026/2020 

036/2020 

Encontro virtual de Vigilância em Saúde sobre os desafios para a 
implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) nos 
Municípios, nos dias 20 de agosto de 2020, 02 e 09 de setembro de 2020 e 13 
de outubro de 2020. Nesta última data, foi realizado CONARES Temático sobre 
o assunto. Responsáveis pelos Eventos: Assessores Técnicos do CONASEMS, 
Kandice Falcão, Flávio Álvares, Alessandro Chagas e Rosângela Treichel. 
Disponibilização de equipamentos audiovisuais e técnico de transmissão. A 
divulgação aos demais expectadores foi realizada pela Assessoria de 
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TRE EVENTO 

Comunicação Social da Entidade, através dos meios de comunicação 
relacionados ao 1º Congresso Virtual do CONASEMS 

034/2020 

035/2020 

Reuniões da Diretoria do CONASEMS, em 27 de agosto de 2020, às 18:00h, 
e em 24 de setembro de 2020, às 17:00h, por videoconferência, a partir da Sala 
José Ênio Servilha Duarte, Sede do CONASEMS. Disponibilizado apoio logístico 
envolvendo a estrutura necessária para evento virtual, com equipamentos 
audiovisuais e técnico de transmissão. Não envolveu despesas com passagens 
e diárias. Responsável pelos Eventos: Nilo Bretas Junior 

031/2020 

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do CONASEMS, no dia 15 de setembro 
de 2020, das 09:00h às 12:00h, por videoconferência a partir da Sala José Ênio 
Servilha Duarte, Sede do CONASEMS. Responsáveis pelo Evento: Gerência 
Geral do CONASEMS (Gerências Administrativa, Orçamentária e Financeira e 
de Projetos). Disponibilizada estrutura para videoconferência, com fornecimento 
de equipamentos audiovisuais e de som, material e equipe de apoio, além de um 
técnico de transmissão 

039/2020 

Reunião do Conselho Nacional de Representantes Estaduais (CONARES), em 
06 de outubro de 2020, das 16:30h às 17:00h, por videoconferência, a partir da 
Sala José Ênio Servilha Duarte, Sede do CONASEMS. Apoio logístico 
envolvendo a estrutura necessária para evento virtual, equipamentos 
audiovisuais e técnico de transmissão. Não envolveu despesas com passagens 
e diárias 

038/2020 

Assembleia Geral Ordinária do CONASEMS, em 06 de outubro de 2020, às 
17:00h, por videoconferência, a partir da Sala José Ênio Servilha Duarte, Sede 
do CONASEMS. Apoio logístico envolvendo a estrutura necessária para evento 
virtual, equipamentos audiovisuais e técnico de transmissão. Não envolveu 
despesas com passagens e diárias. Responsável pelo Evento: Nilo Bretas Junior 

040/2020 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Webinário Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde – Parte I - “Repercussões da Pandemia para a Gestão do 
Trabalho no SUS e as perspectivas para o município”, em 09 de outubro de 
2020, das 14:30h às 16:00h. Responsáveis: Flávio Álvares e Marcia Cristina 
Marques Pinheiro. Disponibilização de equipamentos audiovisuais e de som, 
material e equipe de apoio, e técnico de transmissão 

037/2020 

 4ª Oficina de Boas Práticas COSEMS – Auditoria Independente, em 14 de 
outubro de 2020, de 09:00h às 12:00h, por videoconferência. Responsáveis 
pelo Evento: Gerência Geral (Gerências Administrativa, Orçamentária e 
Financeira e de Projetos). Disponibilização de equipamentos audiovisuais, 
material e equipe de apoio, e técnico de transmissão 

041/2020 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Webinário Gestão do Trabalho e 
Educação em Saúde – Parte II - “Estratégias de Aprimoramento dos 
Profissionais de Saúde para o Enfrentamento da Pandemia e Perspectivas 
Futuras”, em 16 de outubro de 2020, das 15:00h às 17:00h. Responsáveis: 
Flávio Álvares e Marcia Cristina Marques Pinheiro. Disponibilização de 
equipamentos audiovisuais e de som, material e equipe de apoio, e técnico de 
transmissão 
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TRE EVENTO 

042/2020 

1º Encontro Virtual do Projeto Aedes na Mira, em 23 de outubro de 2020, 
das 14:30h às 16:00h, como parte da programação do 1º Congresso Virtual do 
CONASEMS (apresentação de 264 experiências do Projeto). Responsáveis pelo 
Evento: Assessores Técnicos do CONASEMS, Kandice Falcão, Flávio Álvares, 
Alessandro Chagas e Rosângela Treichel. Disponibilização de equipamentos 
audiovisuais e de som, material e equipe de apoio, e técnico de transmissão 

043/2020 

Reunião Presencial da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS e 
Presidentes dos COSEMS, em 28 de outubro de 2020, das 09:00h às 12:00h, 
na Sala Congonhas do Kubitschek Plaza Hotel, em Brasília/DF (disponibilizado 
link para participação por videoconferência). Prestado apoio logístico, incluindo 
aluguel da sala com mobiliário, equipamentos de informática, som, projeção, e 
de gravação (com operador), material de apoio, água, café, e almoço no local, 
além das despesas de deslocamento para os participantes 

FONTE: REGISTROS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/GERÊNCIA GERAL DO CONASEMS (2020) 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

referente ao período de julho a outubro de 2020. 

Brasília/DF, 31 de outubro de 2020. 


