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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 

Nacional e Conselho Fiscal, para, em seguida, serem levados ao conhecimento 

da Assembleia Geral.  



9 

 

 

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, no 

período de 1º DE NOVEMBRO DE 2020 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021.   

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 

representante institucional das Secretarias Municipais de Saúde (SMS), 

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

Intergestores Tripartite (CIT).  

                                            
1 Conforme art. 1º do Estatuto Social do CONASEMS 
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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 

Executiva Nacional, a qual é constituída por Secretários que representem as 

cinco regiões do País, eleitos dentre os associados.  

                                            
2 Conforme art. 3º do Estatuto Social do CONASEMS 
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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 do Conselho, bem 

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

Secretaria Executiva da Entidade4.  

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.   

De igual forma, os membros das Assessorias de Comunicação Social e 

Jurídica, e os titulares do Gabinete, da Gerência Geral e das demais Gerências 

                                            
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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(Orçamentária-Financeira, Administrativa e de Projetos) 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 FEVEREIRO/2021  

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 (uma) Coordenadora de Comunicação 
1 (uma) Editora Chefe de Comunicação 

Coordenação/Assessoria Técnica 1 (um) Coordenador Técnico 
6 (seis) Assessoras Técnicas 
8 (seis) 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 - Financeiro 
7 (sete) Empregadas 
3 (três) Empregados 
1 (um) Estagiário 

FONTE: REGIMENTO INTERNO E REGISTROS DA GERÊNCIA GERAL DO CONASEMS (2021) 
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3 INTRODUÇÃO  

Em continuidade às medidas de readequação nos sistemas internos de 

trabalho, no período de referência do presente Relatório, a Secretaria Executiva 

do CONASEMS deu continuidade à adoção, em suas atividades regulares, de 

esquemas de revezamento do trabalho presencial e de teletrabalho.  

Essa medida foi adotada a partir de março de 2020, para atender às 

disposições da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que declarou o 

estado de emergência de saúde pública de importância internacional, instalado 

pelo surto ocasionado pelo Novo Coronavírus, em 2019; e visou, em conjunto 

com outras medidas, assegurar que as recomendações em prol do isolamento 

social não afetassem as atividades regulares da Entidade, especialmente: no 

assessoramento técnico prestado pelo Conselho aos gestores municipais de 

saúde; e 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. 

De novembro de 2020 a fevereiro de 2021, esse formato misto de atuação 

privilegiou a realização de reuniões e conferências por meio eletrônico (via web), 

sobretudo para apoio aos Secretários Municipais de Saúde, com a participação 

das equipes das Assessorias Técnica e Jurídica.  

Promoveram-se 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, dentre outras atividades. 

Importante destacar que a atuação institucional do CONASEMS buscou 

promover e consolidar o modelo de gestão pública de saúde, consagrado na 

Constituição Federal de 1988, alicerçado nos conceitos da descentralização e 

da municipalização; e, para tanto, foram empreendidos esforços permanentes 

no sentido de privilegiar e qualificar a participação, por representação, dos 

gestores municipais de saúde nos espaços de formulação das políticas públicas 

de saúde; assim como de promover oportunidades de capacitação e educação 

permanente e continuada dos gestores e trabalhadores municipais do SUS.  
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Nessa direção, no período sob referência, o CONASEMS executou vários 

projetos e atividades, a exemplo dos mencionados a seguir: 

a) Criação do Portal Educacional “Canal Mais Conasems”, com o 

desenvolvimento de diversas ações visando à implantação do 

Núcleo Pedagógico e do Centro de Produção Audiovisual (Estúdio), 

inaugurado em 16/12/2020, em Brasília/DF, voltados à produção de 

conteúdos pedagógicos e formativos em múltiplas plataformas, para 

TV, internet e Educação a Distância (EAD);  

b) Acolhimento e capacitação, desenvolvidos em ambiente virtual, dos 

novos gestores de saúde empossados após os resultados das 

eleições municipais, ocorridas em novembro de 2020; 

c) Lançamento de 07 (sete) Publicações, a saber: Caderno de Textos 

Vigilância em Saúde nos Municípios; Catálogo de Experiências 

Exitosas da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS; Catálogo dos Projetos 

de Intervenção desenvolvidos no âmbito do Projeto Aedes na Mira;  

“Guia da Estratégia Apoiador COSEMS-CONASEMS”; 3ª edição do 

Guia Orientador para Enfrentamento da Pandemia na Rede de 

Atenção à Saúde (RAS); Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS 

– Diálogos no cotidiano; e Revista da Mostra Virtual Brasil aqui tem 

SUS (vide item 8 e subitens deste Relatório); 

d) Finalização do 1º Congresso Virtual do CONASEMS (vide subitem 

7.1 deste Relatório); 

e) Realização do I Seminário Nacional do CONASS e CONASEMS, de 

09 a 11 de dezembro de 2020 (virtual), para discussão do impacto 

da pandemia da Covid-19 nos serviços de saúde e da resposta do 

SUS. No evento, foram apresentadas experiências bem-sucedidas 

de atendimento à população e as perspectivas de desenvolvimento 

de imunizantes. No dia 09 de dezembro, foram discutidos os 

aspectos epidemiológicos da Covid-19 e os esforços para o 

desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz; e 

f) Lançamento pelo MS, em dezembro de 2020, do Programa Saúde 

com Agente, prevendo-se a oferta de cursos de capacitação técnica, 

com a parceria do CONASEMS, a 286.000 (duzentos e oitenta e seis 

mil) Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e a 95.000 (noventa e 

cinco mil) Agentes de Combate a Endemias (ACE). 
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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  

  

                                            
7 Conforme art. 15 do Regimento Interno do CONASEMS  
8 Conforme art. 17 do Regimento Interno do CONASEMS  
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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:  

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 das principais 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 

novembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, agrupados por temática; e 

sintetizam as atividades desenvolvidas pelos componentes da Assessoria 

Técnica no período de referência. Em relação aos demais tópicos, foram 

utilizados como fonte de informação, os registros das Assessorias Jurídica e de 

Comunicação Social, bem como do Gabinete e da Gerência Geral, o conteúdo 

do relatório elaborado pela Gerência Administrativa para o Conselho Fiscal e as 

principais notícias publicadas no período no Portal do Conselho, na internet. 
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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: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 20219  

DATA REGISTRO 

NOVEMBRO DE 2020 

03 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

1. Acompanhamento de reunião remota de assessores legislativos no 
Congresso Nacional sobre as demandas dos governadores. Foram 
pautados os seguintes assuntos: mini orçamento de guerra para a 
saúde, Lei Kandir, plano Mansueto e Vacinação Covid-19 

2. Reunião remota com assessores da Frente SUS para avaliação do 
cenário relativo a orçamento e revisão da agenda do CONASEMS junto 
à Frente SUS para tratar do orçamento da saúde para 2021 

06 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

3. Acompanhamento da webconferência do Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Federal Rodrigo Maia, sobre o cenário político. 
Durante o evento, o Dep. manifestou o seu entendimento de que os 
próximos seis meses do Governo Bolsonaro seriam decisivos para o seu 
fortalecimento ou enfraquecimento, visto que o Centro precisa procurar 
um caminho, porque tem convergência em relação à economia, mas tem 
muitas divergências nas outras pautas 

07 E 08 DE 

NOVEMBRO DE  

2020 

4. Acompanhamento, em tempo real, das eleições presidenciais dos 
Estados Unidos da América, realizadas nos dias 7 e 8 de novembro de 
2020, com o mapeamento dos reflexos no meio político do Brasil 

                                            
9 Registros realizados por Alessandra Giseli Matias, Assessora Técnica do CONASEMS 
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DATA REGISTRO 

10 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

5. Acompanhamento dos acontecimentos políticos em torno da 
interrupção da fase de testes da vacina CORONAVAC, em razão do 
falecimento de um dos voluntários. Durante o dia houve várias 
coletivas de imprensa com atores chave em relação ao tema, com 
pronunciamento do Presidente da República e de outras autoridades 

12 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

6. Acompanhamento de reunião remota da Liderança da Câmara dos 
Deputados. Durante a reunião, a base do Governo comprometeu-se a 
desobstruir a pauta da Câmara dos Deputados. Foi articulada a 
votação dos seguintes projetos: autonomia do Banco Central; marco da 
cabotagem; e o plano Mansueto. No caso desse último, a intenção 
manifestada durante a reunião foi de liberar R$ 177 bilhões de fundos 
públicos para cobrir despesas com a pandemia 

7. Acompanhamento de reunião remota da Frente Nacional de Prefeitos 

16 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

8. Acompanhamento de reunião remota da Assessoria da Câmara dos 
Deputados sobre a engenharia política e pauta articulada para votação 

17 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

9. Acompanhamento de reunião remota dos assessores das lideranças 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, para entender a 
dinâmica e a costura da pauta após as eleições municipais 

18 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

10. Acompanhamento de reunião remota dos assessores das lideranças 
do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, sobre a PEC 
Emergencial, para acompanhamento da discussão sobre a inclusão ou 
não de "gatilho" sobre o piso da saúde 

11. Reunião remota com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), para 
alinhamento de pauta 

12. Reunião remota com a equipe de imprensa da Câmara dos Deputados, 
para explicar a importância do PLP nº 259/2020, que autoriza os 
Estados, os Municípios e o Distrito Federal, de forma permanente, a 
usarem os saldos financeiros de repasses do Ministério da Saúde de 
anos anteriores em ações diversas das previstas originalmente. A 
reunião objetivou, ainda, solicitar a divulgação nas páginas da Câmara 
dos Deputados e nas redes sociais e articular a fala do Secretário 
Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, com a proposta 
apresentada pelo Deputado Eduardo Costa (PTB-BA) 

23 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

13. Acompanhamento da reunião remota Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) da Câmara dos Deputados, 
para discussão da dinâmica política e da pauta da semana 

24 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

14. Acompanhamento da reunião remota dos assessores da Câmara dos 
Deputados para discussão do andamento do orçamento e da PEC 
Emergencial 

15. Participação em reunião remota do CONASEMS e a Frente Nacional 
de Prefeitos (FNP) para alinhamento de agendas  
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DATA REGISTRO 

25 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

16. Acompanhamento da Audiência na Comissão Externa da Câmara dos 
Deputados sobre o tema: "Testes de Diagnóstico para Covid-19 
prestes a vencer", realizada por videoconferência. Convidados: Arnaldo 
Correia de Medeiros, Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde; Roberto Ferreira Dias, Diretor do Departamento de Logística em 
Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DLOG/SE/MS); 
Breno Leite Soares, Diretor do Departamento de Articulação Estratégica 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (DAEVS/MS); Cristiane 
Rose Jourdan Gomes, Diretora da 3ª Diretoria da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA); Leonardo Vilela, Consultor Técnico do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); e Wilames 
Freire Bezerra, Presidente do CONASEMS 

DEZEMBRO DE 2020 

01 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

17. Participação em reuniões remotas com assessores legislativos sobre 
o orçamento de 2021 

18. Acompanhamento da Reunião de Líderes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados para acompanhamento da definição de 
projetos a serem votados no plenário dessas duas Casas 

02 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

19. Participação em duas audiências públicas simultâneas, sendo uma na 
Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal. Houve a 
participação do Ministro da Saúde e do Presidente do CONASEMS. 
Dentre outros assuntos, foi realizado um balanço sobre a Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e a situação das vacinas da Covid-19 

20. Acompanhamento da reunião remota Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) da Câmara dos Deputados 
sobre a situação política e legislativa do orçamento, tendo sido 
abordados, também, temas relacionados à saúde  

07 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

21. Acompanhamento da reunião remota Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara dos Deputados (CSSF), para alinhamento de 
questões legislativas e preparação para a audiência pública 
programada para o dia 08/12/2020 

22. Acompanhamento de reunião com o Presidente da Câmara dos 
Deputados sobre a sua interpretação sobre a decisão do STF 

23. Reunião com as Frentes Parlamentares para acompanhamento de 
pautas dessas frentes e da dinâmica legislativa 

08 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

24. Acompanhamento de audiência pública sobre o orçamento da saúde. 
Participação da Assessora Blenda Leite Saturnino, como representante 
do CONASEMS, além de representantes do Ministério da Saúde, do 
CONASS e da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicos (CMB) 

09 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

25. Participação em Audiência Pública da Câmara dos Deputados sobre o 
Plano de Vacinação Covid-19. Participaram da audiência, o Presidente 
do CONASEMS, Wilames Freire, e representantes do CONASS, 
Ministério da Saúde e Conselho Nacional de Saúde 
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DATA REGISTRO 

10 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

26. Acompanhamento de reunião remota de assessores da Câmara de 
Deputados para definição da pauta de votação e da lista de prioridade 

11 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

27. Reunião com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 

28. Acompanhamento da Audiência Pública sobre a Covid-19 com o 
Ministro da Economia, Paulo Guedes 

29. Reunião remota sobre vacinas Covid-19 

14 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

30. Acompanhamento de reunião remota de assessores da Câmara dos 
Deputados para discussão dos assuntos previstos para a semana e de 
seus desdobramentos 

31. Acompanhamento de reunião remota conjunta entre assessores da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O Senador Alessandro  
Vieira (Cidadania-RS) apresentou o PL nº 5495/2020, que estende o 
auxílio emergencial e prorroga o estado de calamidade pública 

17 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

32. Acompanhamento de reunião remota do Fórum Nacional de 
Governadores. Durante a reunião, os governadores manifestaram sua 
convicção de que a batalha contra a Covid-19 está longe de ser 
vencida e insistiram no discurso de “união nacional”. Entenderam que 
o recrudescimento da doença vai exigir a manutenção do Estado de 
Calamidade decretado em março de 2020 e aprovado por unanimidade 
pelo Congresso. O grupo deliberou encaminhar formalmente o pedido ao 
Presidente Bolsonaro e ao Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a 
outros líderes parlamentares, segundo o governador do Piauí, Wellington 
Dias 

33. Acompanhamento de audiência pública remota, realizada no Senado 
Federal sobre Plano de Vacinação contra Covid-19. A Vice-Presidente 
do CONASEMS, Cristiane Pantaleão, participou como debatedora 

JANEIRO DE 2021 

05 DE 

JANEIRO DE 

2021 

34. Acompanhamento da primeira reunião remota da Câmara dos 
Deputados, do ano de 2021. Na pauta, discussão sobre o cenário 
político e legislativo diante da pandemia e a eleição para presidente 
da Casa 

FEVEREIRO DE 2021 

02 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

35. Acompanhamento da eleição de presidentes da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal 

36. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados, 
realizada pós-eleição da Casa. Participaram técnicos e lideranças 
partidárias. O objetivo foi mapear os possíveis desdobramentos da 
agenda legislativa da saúde com o Deputado Federal Arthur Lira na 
presidência da Casa 

03 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

37. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados, com 
o objetivo de verificar os desdobramentos para a definição do processo 
de trabalho híbrido 



21 

 

 

DATA REGISTRO 

04 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

38. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) da Câmara dos Deputados 

08 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

39. Acompanhamento de reunião remota sobre auxílio emergencial 

09 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

40. Acompanhamento da instalação da CMO da Câmara dos Deputados 

41. Participação de reunião com a equipe do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB) para definição de ações relacionadas ao PLP nº 259/2020, 
especialmente no que tange à agilização da coleta de assinatura para a 
tramitação do projeto em regime de urgência 

10 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

42. Realização de reunião interna para alinhamento de estratégia em 
relação à tramitação do PLP nº 259/2020, especialmente no que se 
refere aos próximos passos, após finalizada a coleta de assinatura 

11 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

43. Acompanhamento da Sessão Temática no Senado com Ministro da 
Saúde sobre o tema do enfrentamento à pandemia 

44. Acompanhamento de reunião sobre o auxílio emergencial, possíveis 
desdobramentos e impactos na saúde 

45. Acompanhamento de reunião remota dos líderes 

22 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

46. Acompanhamento de reunião virtual sobre a PEC Emergencial e a 
pauta da semana 

23 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

47. Acompanhamento de reunião técnica na Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) da Câmara dos Deputados 

24 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

48. Acompanhamento da votação da Medida Provisória e do Projeto de 
Lei complementar (PLP) das vacinas 

25 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

49. Acompanhamento de reunião remota dos assessores legislativos 
(bastidores) 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020 E 2021) 

Registre-se ainda, além das atividades da Tabela II anterior, a entrega ao 

Senado Federal, em 25/02/2021, feita pelo CONASEMS, em conjunto com o 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), o CONASS e a Frente pela Vida, de uma 

nota pública afirmando que a desvinculação dos recursos do orçamento da 

Saúde e Educação fere a Constituição. 
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Na ocasião, durante uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco, as instituições exigiram a retirada das vinculações do orçamento da 

Saúde e da Educação que constam no relatório da Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) 186/2019, chamada “PEC Emergencial”, considerando os 

efeitos negativos drásticos sobre os serviços públicos na área da Saúde e da 

Educação, levando ao fim do piso mínimo para essas áreas. 

Participaram da reunião, os Presidentes do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS), Fernando Pigatto; do CONASS, Carlos Lula; do CONASEMS, Wilames 

Freire Bezerra, além do representante da Frente Pela Vida, Heleno Rodrigues 

Corrêa Filho, e de representantes da Educação, de centrais sindicais, de 

servidores públicos, dos movimentos sociais e parlamentares. 

FIGURA I –  REGISTRO FOTOGRÁFICO DA REUNIÃO ENTRE O CONASEMS, 
CONASS, CNS E FRENTE PELA VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASS.ORG.BR/CNS-CONASS-CONASEMS-E-FRENTE-PELA-VIDA-

ENTREGARAM-NOTA-PUBLICA-PARA-O-SENADO/ 

 
 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/139702
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4.2.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E NOVAS TECNOLOGIAS  

No período de referência deste Relatório, a Assessoria Técnica continuou 

desenvolvendo suas atividades regulares relacionadas à Assistência 

Farmacêutica e à incorporação de novas tecnologias no Sistema Único de 

Saúde, dentre elas:  

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) Apoio na organização e participação técnica do 1º Congresso 

Virtual do CONASEMS, bem como nos Congressos ou demais 

atividades regionais dos COSEMS. 
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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 Atenção Básica; e (F) Outras Atividades e 

Projetos. 

A. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GTTAF 

No período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, a Assessoria 

Técnica organizou e participou de atividades do Grupo Técnico de Trabalho em 

Assistência Farmacêutica (GTTAF) da Entidade.  

Durante esse período, o GTTAF contou com referências técnicas em 25 

(vinte e cinco) COSEMS, além de 35 (trinta e cinco) colaboradores. O Grupo 

permaneceu cumprindo o cronograma de reuniões semanais, reunindo-se por 

meio de webconferências em função das demandas oriundas da pandemia da 

Covid-19. 

Também nesse período, deu-se continuidade à ação conjunta e 

permanente pelos grupos técnicos do CONASS e do CONASEMS em levantar 

semanalmente os estoques e consumos dos medicamentos. Essa ação 

permaneceu como rotina/pauta permanente do GTTAF, com ponto de controle 

semanal ou conforme demanda. 

Foi dada continuidade aos subgrupos de trabalho, para discussão e 

elaboração de documentos relacionados ao tema, com realização de reuniões e 

atividades/tarefas, como: (i) monitoramento dos estudos e evidências sobre 

tratamentos no âmbito da Covid-19; (ii) monitoramento do desabastecimento de 

medicamentos; e iii)) apoio ao projeto Diagnósticos da Assistência Farmacêutica.  

Os principais registros de reuniões/atividades e de produtos elaborados 

no âmbito do GTTAF e de seus subgrupos, ou que receberam contribuições 

relevantes dessas instâncias técnicas de discussão, estão listados na Tabela III, 

a seguir. 
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TABELA III 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS NO ÂMBITO DO GTTAF10 

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 

DATA ATIVIDADE 

NOVEMBRO DE 2020 

2 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

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

2. Reunião Extraordinária – Assessoria Técnica – PROADI-SUS 

4 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

3. Reunião com Consultora AF- Manual Gestor 2021 

4 E 5 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

4. 92ª Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC) 

5 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

5. Reunião CONASEMS e Chiesi Farmacêutica – Apresentação 
Institucional 

6. Reunião com Consultoria Kune – Organização das atividades 

6 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

7. Reunião com a Prospectiva Consultoria - Amgen Biotecnologia - 
Diálogo sobre o Fortalecimento de Políticas Públicas relacionadas a 
Osteoporose 

8. Reunião GT Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica à Saúde (GT-
SFAB); (Consultoria Kune) -  Continuidade das atividades na 
ferramenta On-line: Dúvidas e discussão âmbito 2 (Carteira SFAB) 

9 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

9. Reunião Web GTTAF – Pauta da CIT, proposta de rede frio para SES, 
monitoramento IOT 

10 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

10. Reunião Institucional Takeda – apresentação de proposta de projeto 
em parceria com o CONASEMS com o foco em Diagnóstico de 
Doenças Raras 

11 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

11. Reunião CONASS CONASEMS - RAS (PLANIFICA) 

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



26 

 

 

DATA ATIVIDADE 

12 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

12. Reunião com Consultoria Kune – Preparação prévia para discussão do 
âmbito 2 – Carteira SFAB 

17 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

13. Reunião com Consultoria Kune – Organização das atividades 

14. Reunião com a Nutrícia/Danone - Nutrição Especializada e Atenção 
Primária à Saúde – Apresentação Institucional; análise no SUS 

15. 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

19 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

16. Reunião de alinhamento e acompanhamento para elaboração do 
Caderno 1 – Carta acordo OPAS AF 

23 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

17. Reunião com o Departamento de Assistência Farmacêutica e 
Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/MS) – 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) sobre 
a Nota Técnica nº 446/2020-CGAFME/DAF/SCTIE/MS - Tratamento 
da Toxoplasmose Gestacional e Congênita - Informe sobre período de 
desabastecimento da Sulfadiazina 500 mg, comprimido 

18. Reunião - Ação Civil Pública Justiça Federal/RS sobre 
Incorporação de Tecnologias no SUS 

24 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

19. Reunião da Assessoria Técnica – Curso Ser Gestor SUS 
(capacitação para gestores) 

25 E 26 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

20. Reuniões da Diretoria do CONASEMS e do CONARES 

26 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

21. Webconferência CONITEC - Brasil Evidência em Saúde 2020 

27 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

22. Reunião MS, CONASS, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes 
(ANAD), Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), Associação de 
Diabetes Juvenil (ADJ) – Diabetes: reutilização de agulhas e 
automonitorização glicêmica no âmbito do Protocolo Clínico e 
Diretrizes Terapêuticas/Diabetes Mellitus tipo 2 (PCDT/DM2) 

DEZEMBRO DE 2020 

1 E 2 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

23. 40ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional para Promoção do Uso 
Racional de Medicamentos (CNPURM) 

3 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

24. Reunião GT CIT C&T: (i) Proposta de pactuação de medicamentos 
incorporados; (ii) Informe sobre abastecimento – Toxoplasmose e 
Hanseníase; (iii) Proposta de monitoramento dos recursos repassados 
por meio da Portaria nº 2.516/2020 para aquisição de medicamentos no 
âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais ocasionados 
pela pandemia da Covid-19;  (iv) Informe sobre a Portaria do GT sobre 
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DATA ATIVIDADE 

insulinoterapia no SUS; (v) Definição dos critérios para migração da 
demanda de canetas de insulina humana NPH e regular de 30% para 
50%; (vi) Atualização sobre painéis da Base Nacional de Dados de 
Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (BNAFAR); (vii) 
Atualização sobre repasse da fitoterapia e estruturação da Assistência 
Farmacêutica; e (viii) Atualização sobre estoques de insulinas análogas 
de ação rápida 

25. Participação por entrevista no Boletim Corona - Canal Saúde: 
Desafios da Assistência Farmacêutica em tempos de Covid-19 (V. 
Figura II) 

4 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

26. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) -  Discussão âmbito 3 

27. Webconferência GTTAF – Pauta da CIT, proposta de rede frio para 
SES, monitoramento IOT 

28. Reunião presencial com a Novartis – Apresentação de proposta de 
projeto em saúde populacional 

29. Reunião da Assessoria Técnica - Monitoramento de resultados do 
portfólio de projetos PROADI-SUS HAOC 

8 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

30. Reunião de alinhamento e acompanhamento para elaboração do 
Caderno 1 – Carta acordo OPAS AF 

31. Reunião GT Serviços Farmacêuticos na Atenção Primária em Saúde 
(GT-SFAPS) Brasil OPAS/OMS – Discussão para Plano Nacional 
SFAPS 

32. Live Hospitais PROADI-SUS e CONASEMS - As contribuições do 
PROADI-SUS para a Atenção Primária à Saúde no SUS 

8 E 9 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

33. 93ª Reunião da CONITEC 

10 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

34. Reunião GT-SFAPS Brasil OPAS/OMS - 1. Boas-vindas e 
apresentação dos participantes; 2. Recapitulação dos acordos da 
sessão de 8 de outubro de 2020 (3 minutos) 3. Avanço da segunda 
rodada de consultas com o Grupo Regional de Especialistas sobre o 
SFAPS – Kit de Indicadores (5 minutos); 4. Atualizações ou 
comentários sobre o andamento de cada Grupo Nacional, incluindo a 
formulação dos Planos Nacionais (3 minutos por intervenção de cada 
País); 5. Relatório do painel sobre SFAPS no evento da Conferência 
Pan-Americana de Educação Farmacêutica (3 minutos); 6. 
Experiência do Grupo Nacional do Brasil sobre SFAPS (André 
Lacerda Ulysses, OPAS Brasil, 10 minutos); 7. Experiência do 
Ministério da Saúde do Chile na implantação da Assistência 
Farmacêutica; 8. Discussão dos próximos passos nas agendas dos 
Grupos Nacionais; e 9. Encerramento 

35. Reunião do GT de insulinoterapia: Informe sobre processo de 
tramitação e minuta de portaria para instituição do GT; Objetivo e 
escopo do GT; Composição do GT, modalidade e periodicidade das 
reuniões; Calendário de reuniões 
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DATA ATIVIDADE 

11 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

36. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) - Validação dos âmbitos 1, 2 e 
3; Definição de estratégias para os próximos passos do trabalho em 
grupo 

13 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

37. Participação no Boletim Corona do Canal Saúde, da Fundação 
Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), para tratar dos desafios da Assistência 
Farmacêutica em tempos de Covid-19. O Boletim Corona é um 
programa jornalístico, com muito serviço e linguagem acessível, voltado 
para o grande público, e conta com a participação da audiência, que 
pode tirar dúvidas sobre a doença mandando perguntas pelas redes 
sociais do Canal Saúde e, ao vivo, durante a transmissão pelo YouTube 

14 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

38. 11ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

15 

DEZEMBRO DE 

2020 

39. Gravação sobre o evento – South America Health Education 
(SAHE) 2021 

40. 5ª OFICINA [HAOC]: Serviços farmacêuticos: Como precisam 
mudar para enfrentar as doenças crônicas – Participação Espanha 

16 DE 

DEZEMBRO 

41. 2º Seminário Nacional Atenção Primária no Brasil: A Contribuição 
da Assistência Farmacêutica - HAOC 

18 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

42. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) - Validação dos âmbitos e 
definição dos próximos passos do trabalho em grupo 

JANEIRO DE 2021 

15 DE JANEIRO 

DE 2021 
43. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) – Discussão dos âmbitos 

funcionais 

19 DE JANEIRO 

DE 2021 
44. 1ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

45. Gravação: Abertura Masterclass de Saúde Pública - 
Acompanhamento 

25 DE JANEIRO 

DE 2021 
46. Reunião do Comitê de Governança - Pauta:  Pesquisa de 

Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil  (PrevCov); Inquérito 
sorológico Covid-19 

28 DE JANEIRO 

DE 2021 
47. Reunião GT-SFAPS; OPAS/OMS – Discussão para Plano Nacional 

SFAPS 

29 DE JANEIRO 

DE 2021 
48. Reunião GT-SFAB (consultoria Kune) – Discussão de Linhas de 

Serviço 

49. Reunião GT CIT C&T: (i) Apresentação da proposta do Qualifar-SUS; 
(ii) Situação do abastecimento dos medicamentos de compra 
centralizada pelo MS; (iii) Situação Aflibercepte; (iv) Retorno da 
CGCEAF/DAF/SCTIE/MS sobre os problemas relacionados com 
fornecimento de Sacarato de Hidróxido Férrico; (v) Retorno da 
CGCEAF/DAF/SCTIE/MS sobre a necessidade de apresentação de 
notificação de Receita A, desde que os pacientes estejam cadastrados 
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DATA ATIVIDADE 

no Programa Nacional de Assistência à Dor e Cuidados Paliativos, do 
SUS, para os medicamentos à base das substâncias morfina, medatona 
e codeína, ou de seus sais; (vi) Retorno da CGCEAF/DAF/SCTIE/MS 
sobre a confecção da Nota Técnica com informações das condicionantes 
da incorporação da Galsulfase conforme relatório de recomendação da 
CONITEC; (vii) Atualização sobre cronograma de envio e prazo de 
validade dos análogos de insulina; (viii) Informações sobre atualização 
da Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
(SIGTAP) e disponibilização do PCDT de transplante cardíaco 
(Tacrolimo / Everolimo); (ix) Atualização dos critérios de dispensação 
das canetas de insulina humana; (x) Projeto de monitoramento de 
medicamentos antimaláricos; e (xi) Recusa das Secretarias de estado 
da Saúde (SES) em receber medicamentos (Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica - CEAF) 

FEVEREIRO DE 2021 

1 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

50. Reunião com Consultora AF- Projetos CONASEMS 

2 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

51. Reunião com o Grupo Técnico da Atenção Básica (GTAB) - 

Discussão das sugestões de temas para eventos on-line de curta 
duração 

52. Reunião sobre “Incorporação de tecnologias no SUS”, com o 
CONASS, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do 
Ministério da Saúde (SAES/MS), o Departamento de Atenção 
Especializada e Temática da SAES/MS (DAET/MS), o Departamento 
de Gestão e Incorporação de Tecnologias e Inovação em Saúde da 
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em 
Saúde do Ministério da Saúde (DGITIS/SCTIE/MS) e o DAF/SCTIE/MS 

3 E 4 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

53. 94ª Reunião da CONITEC 

5 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

54. Reunião do GT Extraordinário de Ciência e Tecnologia: (i) 
Apresentação da proposta do Qualifar-SUS; (ii) Informes CONITEC 
(PCDT de transplante cardíaco); (iii) Pactuação de medicamentos 
incorporados: Novo Fluxo e Atualizar pendências; (iv) Pactuação da 
responsabilidade de financiamento de medicamentos incorporados; (v) 
Atualização: medicamentos para tratamento de hidradenite supurativa 
moderada no âmbito do CBAF; (vi) Retomada das discussões sobre o 
marco regulatório do CESAF; (vii) Atualização sobre o desenvolvimento 
do E-SUS AF e da disponibilização da BNAFAR; e (viii) Medicamentos 
que foram incorporados/ampliação de uso pela CONITEC e que são de 
responsabilidade do Departamento de Doenças de Condições Crônicas 
e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em 
Saúde do Ministério da Saúde (DCCI/SVS/MS) 
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DATA ATIVIDADE 

10 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

55. Acolhimento COSEMS/PI - Oficina 3 "Assistência Farmacêutica" 

11 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

56. Reunião com SCTIE/MS, SAES/MS e CONASS - Aperfeiçoamento no 
processo de incorporação de tecnologias em saúde no SUS 

57. Reunião com o HAOC e a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do 
Ministério da Saúde (SAPS/MS) - Projeto AB PROADI-SUS 

12 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

58. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) – Discussão de Linhas de 
Serviço 

59. Reunião para discussão proposta Aplicativo AF - CONASEMS 

18 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

60. Reunião CONASS, CONASEMS e o Sindicato da Indústria de Produtos 
Farmacêuticos no Estado de São Paulo (Sindusfarma) - Convênio 
Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) e os impactos no 
setor industrial farmacêutico 

61. Reunião de acompanhamento da execução - Carta acordo OPAS AF 

19 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

62. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) – Discussão de Linhas de 
Serviço 

63. Reunião com Consultora AF- Projetos CONASEMS 

22 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

64. Videoconferência GTTAF – discussões no GT C&T da CIT 

65. Reunião Extraordinária de Planejamento – Assessoria Técnica do 
CONASEMS 

23 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

66. Reunião GT-SFAPS / Brasil OPAS/OMS – GTN Brasil e Peru: 
Recapitulação da relação dos Grupos de Trabalho Nacionais 
(GTN); Apresentação dos membros; Acordos das últimas 
reuniões; Temas a priorizar nos Planos Nacionais com resultados 
esperados; próximos passos; Discussão de apoio requerido 

67. 2ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

24 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

68. Reunião do CONARES 

25 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

69. Reunião sobre o S-CODES do MS com a Assessoria Jurídica do 
CONASEMS (sistema de informações que visa controlar e gerenciar 
demandas judiciais e solicitações administrativas relativas aos serviços 
de saúde) 

26 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

70. Reunião GT-SFAB (Consultoria Kune) – Discussão de Linhas de 
Serviço 

71. Reunião com o DAF/MS - Plano de Ação DAF – Covid–19 
72. Reunião sobre Publicação do Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS) 
73. Reunião para discussão proposta Aplicativo AF – CONASEMS 

74. Reunião Comitê de Elegibilidade (COELE) - HEMOBRAS 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020 E 2021) 
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FIGURA II –  REGISTRO DA ENTREVISTA DO ASSESSOR TÉCNICO DO CONASEMS NO 

BOLETIM CORONA DO CANAL SAÚDE NO YOUTUBE – 03/12/2020 

 

 

 

FONTEHTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CANAL-SAUDE-DESAFIOS-DA-ASSISTENCIA-FARMACEUTICA-
EM-TEMPOS-DE-COVID-19/ 

B. MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

No período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, a Assessoria 

Técnica participou de reuniões do subgrupo de crise para enfrentamento do 

desabastecimento de medicamentos para intubação orotraqueal, visando à 

definição/implementação das estratégias nacionais de aquisição emergencial, 

enviando todos os resumos, documentos, instrumentos e ferramentas para os 

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

As reuniões aconteceram diariamente, inclusive nos fins de semana. 

Deu-se continuidade ao levantamento semanal permanente de 

monitoramento dos 22 (vinte e dois) medicamentos elencados como essenciais 

para intubação orotraqueal (IOT), sendo que a coleta sistemática desse 

levantamento nos estabelecimentos de saúde passou a ser realizada pelo 

sistema “Coleta Kit”, e o monitoramento dos dados por meio do painel gerenciado 

pelo CONASS com o apoio do CONASEMS (Tableau). A Assessoria Técnica 

tem acesso a esse painel e, a partir das informações, apresenta e repassa esse 

monitoramento de forma atualizada aos COSEMS, por meio do GTTAF, ou em 

encontros com dirigentes desses Conselhos, ou ainda em reuniões da Diretoria 

do CONASEMS. 

 

 

 

 

https://www.conasems.org.br/canal-saude-desafios-da-assistencia-farmaceutica-em-tempos-de-covid-19/
https://www.conasems.org.br/canal-saude-desafios-da-assistencia-farmaceutica-em-tempos-de-covid-19/
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C. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

No período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, deu-se 

continuidade ao 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 10: Documento técnico contendo terceiro informe do 

componente de apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS sobre os critérios estratégicos de desenvolvimento 

da carteira de Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica. 

b) Produto 11: Documento técnico contendo quarto informe do 

componente de apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS sobre os critérios estratégicos de desenvolvimento 

da carteira de Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica. 

c) Produto 12: Documento técnico contendo quinto informe do 

componente de apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS sobre os critérios estratégicos de desenvolvimento 

da carteira de Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica. 

d) Produto 13: Documento técnico contendo sexto informe do 

componente de apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS sobre os critérios estratégicos de desenvolvimento 

da carteira de Serviços Farmacêuticos da Atenção Básica. 

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”.  
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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 11: Documento técnico contendo os estudos 

preliminares referentes ao plano de análise para subsidiar a 

elaboração do Volume 4: Análise de preços praticados pelos 

municípios brasileiros na compra de medicamentos do 

Componente Básico da Assistência Farmacêutica, segundo 

tipo do produto, quantidade de itens e modalidade de aquisição 

II -  PRODUTO 12: Documento técnico contendo a versão final 

validada do Volume 3 

III - PRODUTO 13: Documento técnico contendo os estudos 

preliminares referentes ao plano de análise para subsidiar a 

elaboração do Volume 5: Guia de orientação técnica aos 

gestores municipais de saúde quanto à organização da 

Assistência Farmacêutica Básica 

IV - PRODUTO 14: Documento técnico contendo a versão final 

validada do Volume 5 

b) TRPJ N º 039/2019: 

I - PRODUTO 11: Documento técnico com o objetivo de 

organizar, quantificar e discutir sobre a presença de 

medicamentos essenciais traçadores da linha de cuidado de 

hipertensão e diabetes nas Relações Municipais de 

Medicamentos Essenciais dos municípios que responderam ao 

Levantamento Nacional sobre o Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) 

II - PRODUTO 12: Documento técnico com o objetivo de 

organizar, quantificar e discutir sobre a presença de 

medicamentos essenciais traçadores da classe dos 

antimicrobianos nas Relações Municipais de Medicamentos 

Essenciais dos municípios que responderam ao Levantamento 

Nacional sobre o Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica da RENAME 
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III -  PRODUTO 13: Documento técnico com o objetivo de 

organizar, quantificar e discutir sobre a presença de 

medicamentos essenciais traçadores da linha de cuidado de 

saúde mental nas Relações Municipais de Medicamentos 

Essenciais dos municípios que responderam ao Levantamento 

Nacional sobre o Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica da RENAME 

IV - PRODUTO 14: Documento técnico contendo os principais 

indicadores de adequabilidade, bem como sobre as formas de 

atualização das listas de medicamentos essenciais descritos 

em literatura 

E. PROJETO ATENÇÃO BÁSICA 

Foi realizada a supervisão das atividades do Projeto Atenção Básica: 

Capacitação e Qualificação dos Serviços de Assistência Farmacêutica e 

Integração das Práticas de Cuidado na Equipe de Saúde (Projeto Atenção 

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

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde (PROADI-SUS). O CONASEMS seguiu acompanhando e participando 

das reuniões do Grupo Executivo (GE) do Projeto, juntamente com a Secretaria 

de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (SAPS/MS) e o HAOC. 

No período de novembro a dezembro de 2020, o triênio foi encerrado com 

a realização de seminários para os alunos e para membros do Ministério da 

Saúde e do CONASEMS, sendo que, em dezembro, o “2º Seminário Nacional 

Atenção Primária no Brasil: A contribuição da Assistência Farmacêutica”, 

realizado pelo HAOC, apresentou os resultados finais e um vídeo, além de ter 

promovido o lançamento da Publicação “Assistência Farmacêutica na Atenção 

Básica: novos olhares e perspectivas”, contendo a trajetória do Projeto e os 

resultados alcançados entre 2018 a 2020  (https://assistencia-farmaceutica-

ab.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PublicacaoFinal_AFnaAB.pdf). 

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, o CONASEMS continuou, 

enquanto proponente, defendendo a continuidade do Projeto no âmbito do 

PROADI-SUS, visando à capacitação e à qualificação dos serviços 

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

com novas metas de capacitação a distância para os profissionais do SUS, mas, 

https://assistencia-farmaceutica-ab.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PublicacaoFinal_AFnaAB.pdf
https://assistencia-farmaceutica-ab.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PublicacaoFinal_AFnaAB.pdf
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dessa vez, prevendo o apoio à implantação de serviços farmacêuticos gerenciais 

e assistenciais. 

Dessa forma, o Projeto Atenção Básica, para o triênio de 2021-2023, 

continuará com o objetivo de fortalecer a Atenção Básica e terá suas ações 

voltadas à: 

a) Capacitação de Recursos Humanos do SUS, com oferta de: (i) 

cursos na modalidade à distância, voltados aos gestores e 

profissionais vinculados ao SUS; e (ii) treinamentos e cursos de 

formação técnica e pedagógica, direcionados aos consultores que 

atuarão durante o Projeto no papel de mediadores, coordenadores 

de tutoria, tutores, facilitadores, especialistas em suporte técnico à 

distância e consultores técnicos regionais; e 

b) Desenvolvimento de Técnicas e Operações de Gestão em Serviços 

de Saúde, com as estratégias de apoio à intervenção local nos 

territórios dos municípios brasileiros, ampliando-se o apoio aos 

municípios nas ações de implantação/implementação dos serviços 

farmacêuticos, tanto na perspectiva de qualificar os serviços 

farmacêuticos técnico-gerenciais quanto expandir o cuidado 

farmacêutico no País. 

O Projeto irá disponibilizar no próximo triênio (2021-2023) os 4 (quatro) 

cursos a seguir, os quais irão ofertar um total de 4.000 (quatro mil) vagas, sendo 

1000 (mil) vagas por curso: (i) Curso “Assistência Farmacêutica na Gestão 

Municipal: da Instrumentalização à Prática nos Serviços (Nível Superior)”, com o 

público-alvo formado por profissionais de saúde de nível superior da área da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e em outros níveis da Atenção à 

Saúde; deverão ser publicados brevemente os Editais para os alunos e para a 

Tutoria e Coordenação dos Tutores, sendo que o início do Curso está previsto 

para o mês de setembro de 2021, e o encerramento para o mês de março de 

2022; (ii) Curso “Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal: da 

Instrumentalização à Prática nos Serviços (Nível Médio)”, com o público-alvo 

formado por profissionais de saúde de nível médio e ou técnico que desenvolvem 

atividades na área da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica e em outros 

níveis da Atenção à Saúde; deverão ser publicados ainda no primeiro semestre 

de 2021 os Editais para os alunos e para a Tutoria e Coordenação dos Tutores, 

e o Curso está previsto para iniciar no segundo semestre deste ano; (iii) Curso 
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“Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica: Aplicação do Método Clínico”, com 

o público-alvo formado por profissionais farmacêuticos ou que desenvolvem 

atividades na área da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde; 

deverão ser publicados, entre o final do primeiro semestre e o início do segundo 

semestre de 2021, os Editais para os alunos e para a Tutoria e Coordenação dos 

Tutores, e o Curso está previsto para iniciar no segundo semestre deste ano; e 

(iv) Curso “Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica”, com o público-

alvo formado por gestores e profissionais do SUS da Atenção Básica e de outros 

níveis de Atenção à Saúde, com previsão de Editais para o primeiro semestre de 

2022. 

F. OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS 

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

período de referência deste Relatório, relativamente à Assistência Farmacêutica: 

(i) Continuidade ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(USP); (ii) 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: (a) Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS):  

Orlando Mario Soeiro; (b) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS): 

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

Fontanella; (c) Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP): Profa. 

Dra. Vera Lúcia Luiza; (d) Universidade Federal do Ceará (UFC): Prof. Dr. Paulo 

Arrais; e (e) Universidade Federal do Pará (UFPA): Prof. Dr. Orenzio Soler; (iii) 

Disponibilização e divulgação do Site - Publicações AB-AF/PROADI-SUS, com 

todas as publicações do Projeto Atenção Básica, no seguinte site com domínio 

do CONASEMS (https://assistencia-farmaceutica-ab.conasems.org.br/; e (iv) 

Participação, na qualidade de primeiro suplente, do Assessor Técnico do 

CONASEMS que atua na área da AF, Elton Chaves, na representação da 

Entidade na CONITEC: 92ª Reunião, em 4 e 5 de novembro/2020; 93ª Reunião, 

em 8 e 9 de dezembro de 2020; e 94ª Reunião, em 3 e 4 de fevereiro de 2021. 

 

 

https://assistencia-farmaceutica-ab.conasems.org.br/
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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. 

Na Tabela IV a seguir, apresentam-se as atividades de destaque 

desenvolvidas pela Assessoria Técnica do CONASEMS, no subgrupo temático 

Economia da Saúde.  
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TABELA IV 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS NO ÂMBITO DA 

ECONOMIA DA SAÚDE11 - PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 

DATA ATIVIDADE 

NOVEMBRO DE 2020 

11 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

1. Reunião entre o Secretário Executivo e a Assessoria Técnica do 
CONASEMS com o Presidente e a equipe diretiva da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicos 
(CMB), para discussão sobre a sustentabilidade da rede hospitalar 
filantrópica. O objetivo da reunião foi planejar um projeto de parceria 
a ser conduzido pelo CONASEMS e a CMB 

16 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

2. Reunião interna da equipe da Assessoria Técnica para preparar o 
projeto de sustentabilidade da rede hospitalar filantrópica, a ser 
conduzido em parceria com a CMB 

19 DE 

NOVEMBRO DE  

2020 

3. Reunião da Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento 
do Conselho Nacional de Saúde (COFIN/CNS), com a seguinte Pauta: 
(i) Informes Gerais; (ii) Análise de Conjuntura; (iii) Boletim Semanal da 
COFIN, Apresentação: Francisco Funcia; (iv) 2º RQPC/2020 – 
Apresentação Marcelo Farago, da Subsecretaria de Planejamento e 
Orçamento da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 
(SPO/SE/MS) e Análise da Consultoria: Francisco Funcia; (v) 
Apresentação: Análise Preliminar sobre o Decreto nº 10.531, de 26 de 
outubro de 2020 - GT/COFIN: Getúlio Moura, Francisco Funcia, Lenir 
Santos, José Carvalho de Noronha, Rodrigo Benevides e Ronald dos 
Santos; e (vi) Encaminhamentos/Próxima Pauta 

4. Reunião interna entre o Secretário Executivo do CONASEMS e 
membros da Assessoria Técnica para dar início aos encaminhamentos 
finais da reunião sobre a sustentabilidade rede hospitalar CMB 

20 DE 

NOVEMBRO DE  

2020 

5. Publicada entrevista dada pelo CONASEMS ao Jornal Valor 
Econômico, sobre o crescimento da participação dos municípios no 
financiamento à saúde. Respondendo pelo CONASEMS, a Assessora 
Técnica, Blenda Pereira, informou que o CONASEMS calcula que no ano 
passado as prefeituras brasileiras desembolsaram R$ 31 bilhões acima 
do mínimo constitucional. “Existe uma queda na alocação federal de 
recursos para o SUS”, constatou Blenda Pereira. A retração e o que 
Blenda classifica como “subfinanciamento histórico” do SUS acabaram 
por empurrar para um patamar entre 24% e 25% da receita os gastos 
dos municípios com saúde em 2019 

                                            
11 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos e ou acompanhados pelos Assessores 
Técnicos do CONASEMS, Blenda Leite Saturnino Pereira e Daniel Resende Faleiros 
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DATA ATIVIDADE 

23 DE 

NOVEMBRO DE  

2020 

6. Sessão de avaliação do Programa de Cooperação Better Health 
Program Brazil (BHP Brasil) com colegas do Reino Unido, para ouvir 
suas impressões sobre o Programa, com foco no impacto e benefícios 
que o mesmo pode ter no setor de Saúde no Brasil; essa atividade faz 
parte de um processo de avaliação do Foreign, Commonwealth and 
Development Office (FCDO), do Ministério de Relações Exteriores do 
Reino Unido, chamada de Annual Review (Avalição Anual) 

25 DE 

NOVEMBRO DE  

2020 

7. Reunião BANCO MUNDIAL – CONASEMS, para debate do Programa 
Previne Brasil e o impacto nos municípios: Proposta para análise e 
impressões iniciais 

26 DE 

NOVEMBRO DE  

2020 

8. Reunião da COFIN/CNS, com a seguinte Pauta: (i) Informes Gerais; (ii) 
Análise de Conjuntura; (iii) Boletim Semanal da COFIN, Apresentação: 
Francisco Funcia; (iv) Apresentação: Análise Preliminar sobre o Decreto 
nº 10531, de 26 de outubro de 2020, GT/COFIN: Getúlio Moura, 
Francisco Funcia, Lenir Santos, José Carvalho de Noronha, Rodrigo 
Benevides e Ronald dos Santos; (v) Apresentação: Análise Preliminar 
sobre o PNS 2020-2023: Francisco Funcia; e (vi) 
Encaminhamentos/Próxima Pauta 

DEZEMBRO DE 2020 

04 DE 

DEZEMBRO DE  

2020 

9. Webinário organizado pelo COSEMS/MG e Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCE/MG): “Saldo em conta? Como utilizar os 
recursos à luz dos dispositivos da LC 172 e LC 173” 

08 DE 

DEZEMBRO DE  

2020 

10. Audiência Pública – Comissão externa de enfrentamento à Covid-19 
da Câmara dos Deputados - Orçamento para 2021 

11. Seminário COSEMS/PE: “Encerramento da Gestão Municipal de 
Saúde”  

10 DE 

DEZEMBRO DE  

2020 

12. Reunião Virtual da COFIN/CNS 

19 DE 

DEZEMBRO DE  

2020 

13. Elaborada Nota Técnica sobre o Decreto nº 10.579 da Presidência da 
República, publicado em 18 de dezembro de 2021, que autoriza a 
utilização, em 2021, dos créditos extraordinários ainda não 
executados pelos municípios, provenientes das transferências fundo a 
fundo do Ministério da Saúde (MS) para enfrentamento da pandemia  

Com o advento da Covid-19, a União editou Medidas Provisórias por 
meio das quais abriu créditos extraordinários em favor do MS, 
destinando recursos para o enfrentamento da pandemia. Para viabilizar 
a transferência desses recursos aos Municípios, Estados e Distrito 
Federal, foi criado o Programa de Trabalho 10.122.5018.21C0.6500 – 
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional Decorrente do Coronavírus. Volumes expressivos desses 
créditos foram transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios para 
aplicação no financiamento de medidas de preparação e enfrentamento 
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DATA ATIVIDADE 

da pandemia, exclusivamente para atender a emergência decorrente da 
Covid-19 

Entretanto, como créditos extraordinários, por definição legal, devem ser 
utilizados no mesmo exercício fiscal em que foram abertos, pairam 
incertezas se tais recursos estarão disponíveis no próximo exercício, ou 
mesmo se deverão ser devolvidos à esfera federal. A fim de dirimir tal 
questão, o CONASEMS deu início a uma série de iniciativas, dentre as 
quais destaca-se a divulgação da referida Nota Técnica, objetivando 
elucidar incertezas e garantir que a execução dos recursos ocorra para 
o atendimento das necessidades locais de saúde da população, ao 
tempo em que se fizer necessária 

FEVEREIRO DE 2021 

01 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

14. Reunião interna sobre Economia da Saúde e Rede Colaborativa, 
com o objetivo de discutir e alinhar propostas e posicionamentos 
diante de agenda da reunião virtual programada para o dia 03/02/2021, 
sobre encontro de contas com COSEMS, Superintendências Estaduais 
do Ministério da Saúde (SEMS/MS), CONASS, Superintendências do 
Ministério da Saúde.  Decidiu-se abordar, na reunião programada para 
03/02/2021, os seguintes assuntos: (i) mudança nas normas relativas 
aos blocos de financiamento;(ii) a lógica dos programas de trabalho no 
contexto dos dois blocos de financiamento; (iii) a prestação de contas de 
recursos repassados por programa de trabalho conforme a Portaria 
GM/MS nº 3.992/2017; e (iv) a forma de alocação dos recursos 
repassados por programa de trabalho aos orçamentos locais 

03 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

15. Reunião DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP), envolvendo 
representantes de COSEMS, Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e 
SEMS/MS para discutir a questão, abordando os seguintes aspectos: 

a) Mudança nas normas relativas aos blocos de financiamento 

b) A lógica dos programas de trabalho no contexto dos dois blocos de 
financiamento 

c)  A prestação de constas de recursos repassados por programa de 
trabalho conforme a Portaria nº 3.992/17 

d) A forma de alocação dos recursos repassados por programa de trabalho 
aos orçamentos locais 

05 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

16. Reunião da COFIN/CNS 

10 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

17. Reunião para apresentação do Sistema de Informações sobre 
Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) e instrumentos de gestão aos 
Coordenadores de Apoio do Projeto Rede Colaborativa 

18 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

18. Reunião CONASEMS e CONASS - alinhamento para o debate no 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre reforma tributária 
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DATA ATIVIDADE 

19 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

19. Reunião CONASEMS e Frente Nacional de Prefeitos (FNP) - Pauta: 
Homologação no SIOPS 

23 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

20. Reunião Virtual GT Reforma Tributária 

21. O Presidente do CONASEMS, Wilames Freire, assinou e divulgou a 
Nota da Entidade – “Manutenção da Vinculação Constitucional para 
Saúde”, na qual reafirmou a preocupação deste Conselho, na qualidade 
de instituição que agrega as 5.570 Secretarias Municipais de Saúde, 
quanto às propostas que tramitam no Congresso Nacional, que visam 
promover a desvinculação das receitas orçamentárias que financiam o 
SUS 
Segundo dispõe a referida Nota, desde a sua instituição, o 
subfinanciamento é o ponto que mais fragiliza o SUS. Atualmente, o 
gasto público em saúde corresponde a 4% do Produto Interno Bruto 
(PIB). Qualquer proposta que vise a retirar a garantia de um 
financiamento estável irá afetar diretamente a oferta dos serviços, sejam 
próprios ou de prestadores do SUS. A desvinculação de receitas 
destinadas à execução das políticas essenciais para o desenvolvimento 
social irá fragilizar ainda mais o escasso financiamento do SUS 

Na Nota, o Presidente do CONASEMS reafirma que a Entidade e os 
gestores públicos municipais de saúde defendem a manutenção da 
vinculação constitucional do financiamento do SUS, não cabendo sua 
extinção ou mesmo a unificação de pisos, para que os princípios da 
universalidade, integralidade e gratuidade, bem como seu financiamento 
seja garantido, tal qual o direito à saúde de cada cidadão brasileiro 
(Conforme notícia publicada, em 24/02/2021, na página de Notícias do 
Portal do CONASEMS, na internet:  
https://www.conasems.org.br/informativo/noticias/) 

26 DE 

FEVEREIRO DE  

2021 

22. Reunião com FNP, com o objetivo de debater tecnicamente sobre o 
financiamento da Saúde em 2021. Essa reunião de alinhamento servirá 
de insumo para posterior deliberação de prefeitos e prefeitas sobre o 
tema 

23. Reunião com o Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa 
da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (DGIP/SE/MS): Pauta 
DigiSUS Gestor Módulo Planejamento (DGMP) – discussão sobre o 
painel de encontro de contas para atendimento da Portaria nº 3992/17 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020 E 2021) 

 

 

 

 

 

https://www.conasems.org.br/informativo/noticias/
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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 Prêmio InovaSUS, em parceria com o Ministério da 

Saúde; Prêmio APS Forte e Laboratório de Inovação, com a Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS); e da iniciativa IdeiaSUS, com a Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz). 

Também seguiram-se as atividades da I Mostra Virtual Brasil aqui tem 

SUS – Enfrentamento à Covid-19 – Rodas de Conversa, que culminaram com 

os lançamentos, em 12/11/2020, do Catálogo da 16ª Mostra Brasil aqui tem SUS, 

de 2019 (vide subitem 8.3 deste Relatório), como parte da programação 

de encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, e, em 22/12/2020, 

da Revista da I Mostra Virtual Brasil aqui tem SUS – Enfrentamento à Covid-19, 

de 2020 (vide subitem 8.7 deste Relatório). 

 Destaca-se ainda neste período a realização de reuniões, contando com 

a coordenação conjunta do Coordenador Técnico da Entidade e a participação 

das equipes das Assessorias Técnica, Jurídica e de Comunicação Social, para 

planejamento e discussões em torno de iniciativas educacionais da Entidade, a 

saber: 

a) Reunião, entre os Assessores Técnicos, Diretores e o Secretário 

Executivo, sobre o Curso de Gestão Municipal do SUS, para 

alinhamento da equipe em torno da proposta educativa – 

12/11/2020; 

b) Reunião de Planejamento e Curadoria, com o objetivo de debater 

proposta de Curadoria e sua relação com o Planejamento da 

Entidade – 08/01/2021; 

c) Reunião do Grupo Condutor do Curso de Gestão Municipal do SUS 

(Projeto Ser Gestor) para: (i) apresentar o Manual do Gestor 

Municipal do SUS; (ii) debater e construir propostas para o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), tendo sido decidida a criação de 

documento no googledocs para construção coletiva das 

contribuições na grade curricular do referido curso: (iii) apresentar e 

debater a proposta de divulgação da iniciativa educacional; e (iv) 

https://issuu.com/conasems_/docs/catalogo_2019_arte_web-p_ginas-1-3_10-11_18-20_26_
https://www.youtube.com/watch?v=gtA5_IqW9hg
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definir estratégias de aproximação com a universidade parceira na 

implementação do Curso – 11/02/2021; 

d) Reunião sobre o Manual do Gestor Municipal do SUS para discutir o 

conteúdo das videoaulas que irão compor o Curso de Gestão 

Municipal do SUS; como encaminhamento, foi decidida a criação de 

formulário para colher, junto ao Apoio Regional (Projeto Rede 

Colaborativa), as principais temáticas de interesse da Gestão do 

SUS – 17/02/2021; 

e) Reunião para análise detalhada da matriz de conteúdos do Módulo 

1 do Curso de Gestão e promoção das adequações necessárias – 

23/02/2021; e 

f) Reunião para apresentar matriz curricular do Curso de Gestão 

Municipal do SUS – 26/02/2021. 

Importa realçar ainda, o lançamento pelo CONASEMS, em parceria com 

o Ministério da Saúde, do Projeto ImunizaSUS, no contexto da aprovação pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para uso emergencial em 

todo o território brasileiro, das vacinas contra a Covid-19 da Fiocruz e do Instituto 

Butantan. 

De acordo com o previsto no Projeto, que visa capacitar até 94,5 mil 

(noventa e quatro mil e quinhentos) profissionais de saúde que atuam 

diretamente nas ações de imunização nos Municípios, as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS), dentre outras instalações no âmbito do território, funcionarão como 

salas de aula para a capacitação dos profissionais na modalidade de Educação 

a Distância (EAD). 

A capacitação terá carga horária total de 180 (cento e oitenta) horas e será 

ofertada no modelo de EAD com tutoria, a partir de teleaulas transmitidas por 

satélite do Centro de Produção Audiovisual (Estúdio) do CONASEMS, pelo 

Portal Educacional do Canal Mais Conasems, em horários predefinidos nas UBS 

do País. As aulas também ficarão disponíveis em um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), com conteúdo didático estruturado na linguagem web no 

formato de streaming, para que o profissional tenha sempre à disposição os 

conteúdos da capacitação. O período das inscrições se estendeu até o mês de 

fevereiro de 2021 e a previsão é que o início das formações ocorra entre os 

próximos meses de março e abril. 
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Participaram da cerimônia de lançamento do ImunizaSUS, realizada em 

Brasília/DF no dia 21/01/2021, o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; o 

Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros; o 

Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra; o Secretário Executivo do 

CONASS, Jurandi Frutuoso; e a representante da OPAS/OMS no Brasil, Socorro 

Gross. O evento foi transmitido ao vivo pelo Canal do CONASEMS no YouTube. 

Durante a referida cerimônia, o Presidente do CONASEMS, Wilames 

Freire, disse que a capacitação visa garantir a segurança tanto dos vacinadores 

quanto de quem vai se vacinar em uma das 47.000 (quarenta e sete mil) UBS do 

País; e lembrou que, além da formação a respeito da imunização contra a Covid-

19, as formações também abrangerão os outros 18 (dezoito) tipos de vacinas 

constantes no Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Sistema Único de 

Saúde (SUS): “São 18 tipos de vacinas diferentes nas salas de vacinação, que 

também fazem diversas campanhas de vacinação sempre que somos 

provocados e instigados pelo Sistema. Essas pessoas precisam de formação 

continuada a distância”, disse. “Não vamos tirar ninguém do seu local de 

trabalho. As pessoas terão o processo formativo no seu local de trabalho e nada 

mais importante do que fazermos isso neste momento”, acrescentou. 

O Presidente do CONASEMS ressaltou ainda a necessidade de, mesmo 

com a vacinação, se manter os protocolos de segurança sanitária e o 

distanciamento social. Conforme suas palavras: “Esses cuidados são 

necessários e devem ser seguidos diariamente. A vacina vai nos trazer uma 

tranquilidade grande para que possamos voltar à nossa normalidade em um 

curto espaço de tempo”. 

O Projeto também prevê a realização de pesquisa sobre a queda das 

taxas de cobertura vacinal nos últimos anos no País e, nesse contexto, de acordo 

com o Secretário Executivo do CONASS, Jurandir Frutuoso, o ImunizaSUS parte 

da necessidade que o País tem tanto de preparar as pessoas para atuar, no 

momento, no combate à Covid-19, quanto de fortalecer o Programa Nacional de 

Imunizações: “Essa responsabilidade que o SUS demonstra aqui é o que ele faz 

há 31 anos”, disse. “Embora não tendo as condições ideais para atuar, ele [o 

SUS] é capaz de dar a resposta que dá, na dimensão e qualidade que dá porque 

há compromisso dos seus trabalhadores”, acrescentou. 

https://www.youtube.com/watch?v=2voJG8eN4Xc&t=1887s
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Para o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a capacitação, por meio do 

canal do CONASEMS, ao lado de outras iniciativas, como a interligação das UBS 

por meio da internet e a formação de Agentes de Saúde, vai dar mais 

capilaridade ao combate à pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19); “Há uns 

seis meses, o CONASEMS me trouxe a ideia de investirmos juntos na criação 

do canal CONASEMS/SUS. Ele [o canal] permite dar amplitude e capilaridade 

nas nossas ações”, disse o Ministro. “Isso tudo junto é uma grande virada e isso 

é paralelo à vacina”, disse ainda o Ministro. 

FIGURA III 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO LANÇAMENTO DO PROJETO IMUNIZASUS 

21 DE JANEIRO DE 2021 

  

FONTE: PRÓPRIA 
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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:  

a) Instalação de um Grupo Técnico de apoio aos COSEMS com 

encontros mensais para discussão e elaboração de estratégias de 

implementação das pactuações;  

b) Orientações e estratégias para execução do Plano de 

Fortalecimento da Atenção Básica (AB);  

c) Participação efetiva nas agendas da Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT), com foco no desenvolvimento das ações na Atenção 

Básica (AB) e na proposta de novo modelo de financiamento da 

Atenção Primária à Saúde (APS) junto ao Ministério da Saúde 

(Previne Brasil); 

d) Participação nos seminários dos COSEMS para discussão desse 

modelo; 

e) Participação em Oficinas estaduais do Ministério da Saúde com foco 

no financiamento da AB; e 

f) Parcerias com entidades especialistas, como é o caso da Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (SBC) com lives mensais e temas 

diversificados, visando o fortalecimento do processo de trabalho das 

equipes. 

Além dessas atividades, o CONASEMS, na área temática da Atenção 

Básica, desenvolveu as atividades apresentadas em ordem cronológica na 

Tabela V, a seguir, estando duas delas detalhadas nos tópicos mais à frente: (A) 

Guia Orientador para o Enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à 

Saúde; e (B) Cursos Técnicos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 

os Agentes de Combate a Endemias (ACE). 
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TABELA V 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO 

BÁSICA – PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 E FEVEREIRO DE 202112   

DATA ATIVIDADE 

NOVEMBRO DE 2020 

05 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

1. Lançamento da 3ª edição do Guia de Enfrentamento à Covid-19, 
divulgado pelo CONASEMS na página de notícias do seu Portal na 
internet (vide tópico A mais adiante) 

25 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

2. Live sobre o tema "Como operar os sistemas de informação 
relacionados à atenção básica". O evento foi transmitido ao vivo pelo 
Canal Conasems no Youtube, com a apresentação da operacionalização 
e das funcionalidades do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (CNES), SISAB e e-SUS AB. O Assessor Técnico do 
CONASEMS, Diogo Demarchi, conduziu a live, que foi aberta ao público 
para participação ao vivo pelo chat do Youtube 
A atividade abordou aspectos relacionados ao sistema CNES, as 
redefinições dos registros das Equipes de Atenção Primária e como eles 
podem interferir no recebimento dos recursos da Atenção Básica; os 
sistemas e-SUS AB e SISAB, suas atualizações e as relações com o 
financiamento federal, em especial no que tange aos cadastros das 
equipes e registro correto dos dados e seus indicadores 

JANEIRO DE 2021 

12 DE 

JANEIRO DE 

2021 

3. Reunião entre o Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 
Junqueira, o Diretor Financeiro da Entidade, Hisham Mohamad, o 
Secretário Executivo do CONASS, Jurandi Frutuoso, e a Assessora 
Técnica do CONASS, Maria José Evangelista, para debater estratégias 
para a retomada das oficinas do Guia Orientador para o 
enfrentamento da pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde 
O recrudescimento da pandemia, o agravamento das condições crônicas 
com a 3ª onda da pandemia e a mudança expressiva no número de 
gestores municipais de saúde, motivaram ambos os Conselhos a 
retomarem o trabalho iniciado em 2019 
Outro ponto de pauta na reunião foi a retomada da agenda com os 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em relação às baixas 
coberturas vacinais, além de estratégia de comunicação para estimulá-
los a disseminar as informações sobre as medidas de prevenção contra 
a Covid-19, como uso de máscaras e o distanciamento social, assim 
como em relação à adesão à vacinação 

 

 

 

                                            
 

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 

https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-2-ed-com-anexos.pdf
https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-2-ed-com-anexos.pdf
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DATA ATIVIDADE 

FEVEREIRO DE 2021 

10 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

4. Reunião entre o Secretário Executivo do CONASEMS, Secretário 
Executivo do CONASS e o Secretário Especial de Saúde Indígena do 
Ministério da Saúde (SESAI/MS), Robson Santos da Silva, para discutir 
sobre a integração dos Estados e Municípios em prol da saúde 
indígena. Foi ressaltado que é preciso melhorar ainda mais os serviços 
que são prestados pelos municípios brasileiros à população indígena, 
seja aquela população atendida pela Secretaria Especial de Saúde 
Indígena do Ministério da Saúde (SESAI/MS), como também por aquela 
população atendida dentro do contexto urbano, diretamente na atenção 
primária dos municípios 
Durante a reunião, o Secretário Robson apresentou as ações da 
SESAI/MS, pontuou os pontos fortes e os que precisam de mais atenção 
e mostrou o vacinômetro no site da SESAI/MS, onde é possível 
acompanhar a porcentagem de indígenas que já foram vacinados contra 
a Covid-19; o Secretário Executivo do CONASEMS comprometeu-se a 
divulgar o site da SESAI/MS e todo o material para os gestores 
municipais; ao fim da reunião, o Secretário da SESAI/MS foi convidado 
a apresentar as ações da saúde indígena na próxima reunião da 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

11 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

5. Live no Canal do CONASEMS do Youtube sobre as variantes do 
Coronavírus e a saúde pública; para apresentar e discutir a situação 
das variantes do Coronavírus que estão surgindo em vários países do 
mundo, incluindo no Brasil, foi convidado o professor André Ribas, 
médico epidemiologista, que apresentou estudos sobre 
possíveis reinfecções, vacinas, rastreamento e quarentena de 
contatos, a partir da apresentação das variantes e suas implicações na 
saúde pública 

22 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

6. Reunião entre o CONASEMS, o CONASS e a Confederação Nacional 
dos Agentes Comunitários de Saúde (CONACS), para discussão dos 
cursos técnicos para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e 
para os Agentes de Combate a Endemias (ACE) (V. tópico B adiante) 

25 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

7. Reunião sobre o Curso de Aprimoramento em Gestão Municipal do 
SUS para discutir a matriz de conteúdos do Curso e adequá-la para as 
contribuições dos conteudistas 

26 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

8. Divulgação do lançamento da segunda versão digital do Manual do 
Gestor Municipal do SUS - Diálogos do Cotidiano (vide subitem 8.6 
deste Relatório) 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS E NOTÍCIAS NO PORTAL DA ENTIDADE 

(2020 E 2021) 

 

 

 

 
 

http://www.saudeindigena.net.br/
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A. GUIA ORIENTADOR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NA 

REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

No início de novembro de 2020, o CONASEMS, em parceria com o 

CONASS, lançou a terceira edição do Guia Orientador para o enfrentamento da 

pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (RAS). O Guia, com essa 

edição, foi atualizado, com o acréscimo de itens relativos à segurança do 

paciente e à reabilitação pós-covid-19, conteúdos motivados pelas mudanças e 

pela adesão de novos protocolos de atendimento e manejo da doença.  

Foram acrescentados materiais mais robustos para apoiar as ações dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no enfrentamento da pandemia (Anexo 

VIII) e sobre Telemedicina/Teleassistência (Anexo VI). Também foi introduzido 

o checklist da Rede Materno Infantil (Anexo V) e as novas Portarias do Ministério 

da Saúde, além de atualizações técnicas. 

B. CURSO TÉCNICO PARA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) 

E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (ACE) 

EM 22 de fevereiro de 2021, o CONASEMS reuniu-se com representantes 

do CONASS e da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

(CONACS), para tratar do planejamento de curso técnico para os Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE). 

Foram discutidos o conteúdo do curso, a participação dos profissionais que não 

têm nível médio e o prejuízo para os agentes cujos municípios não aderirem ao 

curso, uma vez que este não é obrigatório. 

O curso, previsto para começar em março, terá carga horária de 1.200 (mil 

e duzentas) horas e será realizado em horário de trabalho, com 5 (cinco) horas 

por semana, sendo 1 (uma) hora ao vivo, em formato EAD, operacionalizado pelo 

CONASEMS. Os participantes terão como preceptores enfermeiros dos 

respectivos municípios e serão certificados por instituição de ensino autorizada 

pelo Ministério da Educação. 

  

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-3-edicao-revisao-1-mesclado-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-3-edicao-revisao-1-mesclado-1.pdf
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Segundo o Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, será 

feito um trabalho junto aos gestores incentivando a adesão ao curso, que será 

totalmente custeado pelo Ministério da Saúde. Já o Presidente do CONASEMS, 

Wilames Freire, falou da importância da comunicação, aproximação, cuidado, 

bom senso e transparência dos entes junto aos ACS e ACE. 

FIGURA IV 

REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE REUNIÕES DO CONASEMS 

(A) Reunião entre o CONASEMS e o CONASS, sobre o Guia Orientador para enfrentamento 
da Pandemia, realizada em 12/01/2021 

(B) Reunião entre o CONASEMS, o CONASS e a SESAI/MS, em 10/02/2021 
(C) Reunião entre o CONASEMS, o CONASS e a CONACS, em 22/02/2021 

FONTE: PRÓPRIA  
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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). 

O Projeto Apoiador 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 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 VI a seguir.  

TABELA VI  

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO FORTALECIMENTO DA REDE 

CONASEMS-COSEMS – PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 202113 

DATA ATIVIDADE 

NOVEMBRO DE 2020 

03 DE 

NOVEMBRO DE 
2020 

1. Reunião com todos os integrantes da Assessoria Técnica do 
CONASEMS sobre o Projeto Formação Rede Colaborativa para 
Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS (Rede Colaborativa), para 
debater o conteúdo da Oficina de Sustentabilidade, a ser realizada no 
âmbito do Projeto e apresentar o novo desenho da Rede para 2021 

                                            
 

13 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos pelas Assessoria e Consultoria Técnicas 
no âmbito do subgrupo temático Fortalecimento da Rede CONASEMS-COSEMS, e ou dos 
quais elas participaram ou acompanharam; registros realizados por Denise Rinehart, 
Assessora Técnica do CONASEMS 
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DATA ATIVIDADE 

05 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

2. Reunião Ordinária dos Coordenadores de Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa, com a realização da avaliação do processo de mediação 
do Curso II, com a transmissão dos seguintes informes:  

a) Solicitação aos Coordenadores para mandar um lembrete aos participantes 
do Curso II, lembrando que o prazo para a entrega da atividade da Bolsa de 
novembro expirou nesta data; cerca de 25% dos Apoiadores ainda não 
completaram a atividade.  

b) As perguntas preparatórias para a Oficina de Sustentabilidade foram 
enviadas por e-mail, em 04/11, aos Coordenadores e Presidentes de 
COSEMS, com prazo para envio das respostas estabelecido para o 16 de 
novembro 

c) A videoconferência programada para o dia 12/11 foi cancelada; a agenda 
de videoconferências com os Coordenadores de Apoio será retomada no 
dia 19/11 

04 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

3. Reunião do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, com o 
Secretário Executivo do CONASEMS, para apresentar a proposta 
finalizada da Oficina de Sustentabilidade; e abrir para escuta para 
acolher expectativas quanto à nova proposta do Projeto Rede 
Colaborativa - triênio 2021/2023 

4. Reunião Ordinária do Grupo Executivo (GE) da Rede Colaborativa 
5. Reunião com as Apoiadoras do COSEMS/SC, Ivania May e Roseclair 

Barros, para definir o conteúdo e a forma de abordagem da Oficina sobre 
Reabilitação pós Covid-19 

05 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

6. Reunião Extraordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa para 
discussão da proposta do Guia de Implementação do Apoio 

06 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

7. Visita remota ao COSEMS/PE, com o objetivo de conhecer a avaliação 
da Coordenação do Apoio sobre os 5 eixos prioritários: (i) relação do 
Projeto Rede Colaborativa com o COSEMS/PE; (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 

NOVEMBRO DE 

2020 

8. Reunião remota (videoconferência) para definir o conteúdo dos 
capítulos, construir sumário, ementa e conteúdos do Guia da Estratégia 
Apoiador COSEMS-CONASEMS 

12 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

9. Reunião do Projeto Rede Colaborativa para construção da primeira 
proposta do Projeto para o novo triênio, que dê continuidade aos 
trabalhos e amplie o seu escopo 

13 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

10. Reunião da Assessoria Técnica com a Consultoria do Projeto Rede 
Colaborativa para dar continuidade à construção da proposta do Projeto 
para o novo triênio, a ser apresentada, no âmbito do PROADI-SUS, pelo 
DGIP/SE/MS 
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DATA ATIVIDADE 

16 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

11. Reunião da Assessoria Técnica para revisão da proposta do Projeto 
Rede Colaborativa a ser encaminhado ao HAOC, aprovada pelo 
Ministério da Saúde, no âmbito do PROADI-SUS 

17 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

12. Reunião da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa para construção 
de apresentação em Powerpoint para reunião do PROADI-SUS 

13. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa 

18 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

14. Reunião remota da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa com o 
HAOC, a fim de consolidar as respostas repassadas pelos COSEMS, para 
a organização da Oficina de Sustentabilidade, a ser realizada com os 
Presidentes dos COSEMS 

20 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

15. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa, com a seguinte Pauta: (i) 
pactuação das responsabilidades da Oficina de Sustentabilidade, com 
divisão de tarefas; (ii) encaminhamento do link para a Oficina; (iii) convite 
para a Coordenação-Geral de Fortalecimento da Gestão dos Instrumentos 
de Planejamento do SUS (CGCI) do DGIP/MS, chamando os titulares / 
representantes das Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde 
(SEMS/MS);(iv) lembrete para reforçar, nas falas do CONASEMS, os 
impactos e resultados, a partir dos relatos dos COSEMS; e (v) Status da 
consolidação das respostas dos COSEMS 

16. Visita virtual ao COSEMS/SP, com o objetivo de conhecer a avaliação 
da Coordenação do 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 do Apoio; e (v) sugestões de 
aprimoramento do Projeto para o novo triênio 

24 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

17. Oficina de Sustentabilidade para discutir propostas de continuidade 
do Projeto Rede Colaborativa, em conformidade com as contribuições 
dos COSEMS; participaram Presidentes dos COSEMS, a Coordenação 
de Apoio, o HAOC e a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde 

26 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

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

27 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

19. Reunião entre o CONASEMS e o HAOC para discussão do desenho, 
entregas e produtos do Projeto Rede Colaborativa para o novo triênio 

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



54 

 

 

DATA ATIVIDADE 

30 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

21. 1ª Mostra de Experiências em Apoio Institucional da Gestão Federal 
do SUS: participação do CONASEMS na mesa de abertura do evento e 
na mesa de diálogo temático (vide Figura V) 
A Mostra foi realizada no período de 27/11 a 11/12/2020, promovida pelo 
DGIP/SE/MS, com a participação das Seções de Apoio Institucional e 
Articulação Federativa das Superintendências Estaduais do Ministério da 
Saúde (SEINSF/SEMS), que apresentaram vivências e práticas em Apoio 
Institucional e articulação federativa.  
A Mostra teve como objetivo desenvolver o processo de capacitação das 
equipes descentralizadas do Ministério da Saúde, de forma integrada com 
CONASEMS e CONASS 

22. Reunião entre o Secretário Executivo do CONASEMS e o Consultor do 
Projeto Rede Colaborativa, para examinar a proposição para o próximo 
triênio e definir encaminhamentos 

DEZEMBRO DE 2020 

02 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

23. Reunião para alinhamento dos projetos do CONASEMS, com o 
Hospital Sírio Libanês (HSL) e o HAOC; o CONASEMS apresentou sua 
proposta de continuidade do Projeto Rede Colaborativa a esses hospitais 
de excelência, assim como a proposta de integração entre as ações 
previstas do Apoio e Coordenação do Apoio 

03 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

24. Reunião Ordinária dos Coordenadores de Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa para examinar proposição para o próximo triênio e definir 
encaminhamentos, com a seguinte pauta: (i) análise de conjuntura: 
eleições municipais e efeitos nos COSEMS; (ii) breve avaliação da Parte I 
da Oficina de Sustentabilidade; e (iii) andamento das negociações para 
próximo triênio 

07 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

25. Reunião da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa para apresentar 
as propostas preliminares do HAOC para desenho do novo Projeto; e 
realizar discussão prévia sobre a programação da Oficina de 
Sustentabilidade 

08 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

26. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa sobre os seguintes 
assuntos: (i) aprovação de nome da Publicação 2020: Experiências Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS 2020: construindo caminhos de 
Apoio em tempos de incerteza; e (ii) discussão das Partes I e II da Oficina 
de Sustentabilidade 

09 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

27. Oficina de Sustentabilidade Parte II, com a participação de 
representantes do CONASEMS, do HAOC, dos Coordenadores de Apoio 
e dos Presidentes dos COSEMS; o objetivo da Oficina foi apresentar 
sucintamente os principais princípios e diretrizes do desenho do novo 
Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, para triênio 
2021/2023 
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10 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

28. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa e da Superintendência 
de Sustentabilidade do HAOC (Ana Paula Pinho), para apresentação do 
balanço do triênio 2018-2020 e da proposta para o triênio 2021-2023 

15 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

29. Reunião do CONASEMS com Laboratório de Inovação Conectada do 
Hospital Alemão Oswaldo Cruz (Innovativ/HAOC) para alinhamento, 
aproximação e discussão da transferência de tecnologia entre 
plataformas 

30. Reunião entre CONASEMS, HAOC e Ministério da Saúde para 
apresentação dos resultados preliminares da pesquisa de avaliação 
do Apoio da Rede Colaborativa, realizada por pesquisadores 
contratados pelo HAOC 

16 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

31. Reunião com o GE do Projeto Rede Colaborativa para alinhamento das 
atividades e entregas do novo Projeto, do triênio 2021/2023 

22 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

32. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para apresentação da 
proposta do novo Projeto para o triênio 2021/2023 

28 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

33. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para discussão da 
proposta do curso de especialização para Coordenadores de Apoio 

JANEIRO DE 2021 

04 DE 

JANEIRO DE 

2021 

34. Reunião com o COSEMS/AM para aproximação com o novo 
Presidente do Conselho, apresentação dos objetivos, finalidade e 
funções do Apoio previsto no Projeto Rede Colaborativa,  como também 
o novo desenho do Projeto para o triênio 2021/23, com a entrada do HSL 

05 DE 

JANEIRO DE 

2021 

35. Reunião da Consultoria e da Assessoria do Projeto Rede 
Colaborativa para discussão do papel, atribuições e inserção do 
Coordenador adjunto no COSEMS, junto com o Coordenador titular 

12 DE 

JANEIRO DE 

2021 

36. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para finalização do envio 
da Publicação 2019; a pauta da reunião contemplou a definição dos 
próximos passos do Projeto; o retorno das atividades presenciais; e a 
apresentação e proposta de acolhimento conjunto CONASEMS e 
CONASS aos novos gestores municipais de saúde 

13 DE 

JANEIRO DE 

2021 

37. Reunião com a Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS) 
e a Innovativ, ambos do HAOC, e o Ministério da Saúde, para discutir 
o formato, a estratégia e a metodologia do Curso de Especialização em 
Gestão de Projetos, voltado aos Coordenadores do Apoio, com 
natureza de curso lato sensu, a partir de 360 horas 
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14 DE 

JANEIRO DE 

2021 

38. Reunião Ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa para informes e conhecimento dos trabalhos de 
acolhimento (“estado do arte”) aos novos gestores feito pelos COSEMS 
em cada Estado 

19 DE 

JANEIRO DE 

2021 

39. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para tratar do Curso de 
especialização em Gestão de Projetos; da Oficina de conteúdos e de 
metodologia; do  lançamento do Guia da Estratégia Apoiador COSEMS-
CONASEMS ; das vacâncias de Apoiadores e de Coordenadores; e das 
reuniões de Coordenadores de Apoio 

20 DE 

JANEIRO DE 

2021 

40. Acolhimento aos novos gestores municipais do SUS do Estado de 
Santa Catarina, com gestores do Estado e com o COSEMS/SC; na 
reunião, foram apresentados os principais desafios da função de gestor 
municipal do SUS, com destaque aos pontos relevantes indicados por 
CONASS e CONASEMS 

41. Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre o Projeto Rede 
Colaborativa para: (i) apresentação das situações específicas da Rede 
Colaborativa; (ii) Projeto de continuidade com o HSL; (iii) estratégias de 
mobilização dos hospitais de excelência (HAOC e HSL); e (iv) reunião de 
coordenação/vacinação e plataforma Zoom 

25 DE 

JANEIRO DE 

2021 

42. Reunião com o Secretário Executivo do CONASEMS para apresentar 
cenário atual das negociações do Projeto Rede Colaborativa (Apoiador) 
com HSL e HAOC (PROADI-SUS); e principais movimentos políticos 

26 DE 

JANEIRO DE 

2021 

43. Reunião da Coordenação do Apoio do COSEMS/CE, para discutir o caso 
de vacâncias e processo de substituição de três Apoiadores do Estado: 
Mª Adanízia Gurgel (falecimento), Letícia Reichel dos Santos e 
Samuel Lima Gonçalves 

44. Reunião ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa para discussão 
dos seguintes temas: (i) acolhimento aos representantes das 
SEINSF/SEMS; (ii) programação do lançamento do Guia da Estratégia 
Apoiador COSEMS-CONASEMS; (iii) Oficina Curso de Gestão de Projetos; 
e (iv) Relatórios de Atividades - informe Apoio Ceará 

27 DE 

JANEIRO DE 

2021 

45. Reunião com Hospitais de Excelência do Projeto Rede Colaborativa 
para discutir as propostas de inserção dos Apoiadores no PROADI-SUS do 
Hospital Sírio Libanês (HSL) e do Hospital Beneficência Portuguesa (HBP) 

46. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa, com a participação de 
Renata Janeri (convidada), de representantes das SEINSF/SEMS dos 
Estados da Paraíba, Bahia e Santa Catarina, do DGIP/SE/MS, do HAOC e 
do CONASEMS; o objetivo da reunião foi acompanhar a apresentação da 
convidada sobre Curso de Gestão de Projetos como proposta de 
formação em especialização para o novo triênio 
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28 DE 

JANEIRO DE 

2021 

47. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, para 
apresentar os resultados da Pesquisa de Avaliação do Projeto; o 
feedback do uso da plataforma Zoom e respectivas licenças do 
CONASEMS; informes e atualização do cadastro dos gestores 

29 DE 

JANEIRO DE 

2021 

48. Reunião interna com a Assessoria de Comunicação Social do 
CONASEMS para discussão dos detalhes da organização da Live de 
lançamento do "Guia Estratégia Apoiador COSEMS/CONASEMS" 

49. Reunião sobre Curso de Especialização em Gestão de Projetos da 
Rede Colaborativa, para distribuição de tarefas; o curso tem uma proposta 
o desenvolvimento de competências psicomotoras e atitudinais, menos 
cognitivo ou conteudista, portanto, a estratégia de mentoria para 
acompanhamento dos alunos em suas práticas no território é 
indispensável; baseia-se em um modelo de negócio que se sustenta em 
pressupostos teóricos de gestão de projetos, contudo seu olhar deve se 
aproximar dos princípios e diretrizes do SUS 

FEVEREIRO DE 2021 

01 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

50. Reunião com o COSEMS/AM para discussão de documento com 
proposta de ações de fortalecimento do COSEMS 

02 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

51. Reunião Ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa para 
apresentação do novo Projeto para o triênio 2021/2023 

05 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

52. Reunião da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa para 
planejamento e organização das atividades e tarefas para a semana e 
retomada de pontos inconclusivos 

09 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

53. Reunião da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa para conferência 
dos encaminhamentos da reunião com Secretário Executivo do 
CONASEMS e atualização do planejamento semanal 

54. Reunião da Secretaria Executiva do CONASEMS com a Rede 
Colaborativa para informes e análise de conjuntura: (i) alimentação de 
sistemas de vacinação e leitos de UTI; (ii) orientação da gestão sobre 
responsabilidade quanto aos grupos prioritários para vacinação Covid-
19; (iii) atenção para os altos valores de saldos em conta - recursos de 
custeio; (iv)  Previne Brasil e o aumento de recursos; (v) Centros de apoio 
Covid-19, que receberão repasses retroativos Jan/Fev/Mar; (vi) divulgação 
do Manual dos Gestores Municipais do SUS e importância do trabalho 
do Apoio fortalecendo a alimentação do SIOPS; (vii)  realização de 
conferências e construção dos instrumentos de gestão; (viii) informes 
sobre cursos para gestão com 21 mil vagas, imunização com 94 mil 
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DATA ATIVIDADE 

vagas, ambas iniciativas do CONASEMS, e para Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE), com 350 mil 
vagas, em parceria com MS; (ix) convite aos Apoiadores para 
participarem do Curso de Gestão Municipal do SUS (Ser Gestor SUS), 
como tutores remunerados e com titulação; e (x) continuidade do 
Projeto Apoiador pelos Hospitais Sírio Libanês e Beneficência 
Portuguesa, com ampliação do número de Apoiadores 

10 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

55. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para apresentar as 
propostas do Curso de Especialização em Gestão de Projetos 

12 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

56. Reunião com o COSEMS/AM para apresentar ao seu Presidente e colocar 
em discussão o documento contendo proposta de ações para o 
fortalecimento do COSEMS, a ser, posteriormente, apresentado para as 
Diretorias das Entidades 

17 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

57. Reunião com o vídeo maker, Guilherme Pupo, para discussão do 
formato da reunião de lançamento do Guia da Estratégia Apoiador 
COSEMS-CONASEMS; participaram o HAOC e o CONASEMS 

18 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

58. Evento de lançamento do Guia da Estratégia Apoiador COSEMS-
CONASEMS (vide subitem 8.4 deste Relatório e Figura VI) 

59. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para apresentar os 
resultados da reunião com HBP e HSL 

19 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

60. Reunião do Secretário Executivo do CONASEMS com o COSEMS/RR, 
para esclarecimento de dúvidas, apresentação de informes e orientações 
sobre processo de trabalho e relações da Rede CONASEMS-COSEMS 

23 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

61. Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS e o HAOC, para 
apresentação de conteúdo do novo Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS; análise de situação do Curso de Gestão 
Municipal do SUS (Ser Gestor SUS) com a tutoria dos Apoiadores; e 
informação sobre as situações do COSEMS/MT e COSEMS/RR 

62. Reunião com o Presidente e a Secretária Executiva do COSEMS/RR 
para esclarecimento de dúvidas sobre o Projeto Rede Colaborativa e 
apresentação de proposta de plano de fortalecimento do COSEMS 

63. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa para validação da 
programação da Oficina para definições pedagógicas do Curso de 
Gestão Municipal do SUS e governança de saúde; e apresentação da 
proposta de integração dos espaços de governança dos projetos Rede 
Colaborativa, Regionalização e Planejamento Estratégico 
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24 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

64. Reunião  do GE Executivo do Projeto Rede Colaborativa para discussão 
da proposta do Curso de Especialização do Projeto 

25 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

65. Reunião com o COSEMS/PR para discutir a programação do encontro 
virtual dos Apoiadores do COSEMS/PR e avaliar a apresentação feita 
para a Mesa de Abertura 

66. Reunião do Curso de Especialização do Projeto Rede Colaborativa 
para discutir o Mapa de Empatia e sua aplicação na Oficina do dia 03/03, 
com representantes do Grupo Executivo do Projeto 

26 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

67. Reunião da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa para análise de 
cenário e planejamento de ações quinzenais 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS E NOTÍCIAS DO PORTAL DA ENTIDADE 

(2020 E 2021) 

FIGURA V 

BANNER DA 1ª MOSTRA DE 

EXPERIÊNCIAS DO APOIO 

INSTITUCIONAL DA GESTÃO 

FEDERAL DO SUS 

 27 NOV A 11 DEZ 2020 
 

FONTE: HTTP://WWW.CCMS.SAUDE.GOV.BR/APOIOSUS 

FIGURA VI 

ILUSTRAÇÃO DO GUIA DA ESTRATÉGIA 

APOIADOR COSEMS-CONASEMS 

LANÇAMENTO EM 18/02/2021 

 
FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/ORIENTACOES-AO-GESTOR/PUBLICACOES/ 

 

 

http://www.ccms.saude.gov.br/apoiosus
https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/
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4.2.7 INFORMAÇÃO EM SAÚDE  

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

pelo CONASEMS no quadrimestre de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, 

no âmbito do subgrupo temático Informação em Saúde. 

TABELA VII 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 202114 

DATA ATIVIDADE 

NOVEMBRO DE 2020 

02 DE 

NOVEMBRO DE 
2020 

1. Webconferência sobre “Contratação Painel Apoio Gestor” e a 
implementação da segunda versão dos relatórios de BI para fomento 
ao apoio prestado aos Municípios 

02 E 03 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

2. Treinamento do sistema E-SUS APS para referências estaduais e suas 
interlocuções com os COSEMS nos territórios 

03 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

3. Reunião extraordinária do GT de Atenção Primária à Saúde, para tratar 
de assuntos referentes às rotinas dos entes federados e do SUS, 
relacionadas a operacionalização dos sistemas de informação da AB 

4. Reunião com a Autoridade de Dados da Dinamarca para fomento da 
cooperação SSC Brasil-Dinamarca 

04 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

5. Apresentação em reunião com o COSEMS/RN (Rio Grande do Norte) 
acerca do Sistema de Informação para Atenção Básica - SISAB 

05 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

6. Entrevista para o programa Conecte SUS Cidadão visando a 
implementação e melhorias do Portal Conecte SUS Cidadão 

7. Reunião sobre o Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS para 
tratar da implementação do referido Projeto junto aos municípios daquele 
Estado 

                                            
 

14 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos/acompanhados pela Assessora Técnica no 
âmbito do subgrupo temático Informação em Saúde; registros realizados por Diogo Demarchi 
Silva, Assessor Técnico do CONASEMS, e por Marizélia Leão, Consultora Técnica da Entidade 
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06 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

8. Reunião com a Coordenação-Geral de Informação da Atenção Primária 
do MS visando tratar das informações do Programa Previne Brasil 

9. Reunião Ordinária 38 do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde 
visando tratar dos temas estruturantes para a Saúde Digital do País 

10 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

10. Reunião do GT de Atenção Primária à Saúde da CIT, visando tratar de 
temas relacionados a Atenção Primária e a Informação em Saúde 

11. Reunião com os COSEMS visando tratar do Programa Previne Brasil e 
aspectos relacionados as informações necessárias para 
operacionalização do Programa 

12. Reunião com a Rede Universitária de Telemedicina da Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa (RUTE/RNP), para dialogar sobre as perspectivas de 
parcerias institucionais 

11 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

13. Encontro para tratar do Programa CONECTE SUS e as desistências do 
Programa de Conectividade de UBS 

14. Encontro no Estado do Acre visando apresentações dos sistemas de 
Informações estruturantes para o funcionamento da Atenção Primária e 
Programa Previne Brasil 

12 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

15. Videoconferência para tratar do novo sistema de informação e-SUS AF e 
sua implementação nos municípios do País 

16. Reunião para tratar da Plataforma de Vigilância em Saúde (Covid 
Radar) e sua disponibilização aos Municípios 

13 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

17. Reunião do GT Informação & Informática da CIT, para debate dos 
sistemas de informação do SUS junto ao Ministério da Saúde e CONASS 

18. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS PARÁ 

19. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e 
equipe técnica do COSEMS RORAIMA 

16 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

20. Reunião para alinhamento tripartite sobre a Minuta Portaria CPF como 
identificador principal nos sistemas de informação do SUS 

21. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS RONDÔNIA 

22. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS SERGIPE 

23. Reunião com o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
da SE/MS (DATASUS/SE/MS), o Departamento de Monitoramento e 
Avaliação do Sistema Único de Saúde da Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde (DEMAS/SE/MS) e o CONASS, para tratar da 
adoção do Cadastro de Pessoa Física (CPF) como id do cidadão, no 
âmbito do SUS; foram apresentadas e discutidas propostas para a 
elaboração de Portaria específica sobre o tema, pelo Ministério da Saúde 
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18 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

24. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS MATO GROSSO 

25. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando tratar da 
construção e entrega do sistema de registro da vacinação contra a 
COVID-19 

19 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

26. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS GOIÁS 

20 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

27. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e 
equipe técnica do COSEMS PARAÍBA 

23 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

28. Reunião para Avaliação dos Programas de Cooperação UK-BHP-Brasil 
(United Kingdom Better Health Programme) junto ao Reino Unido 

29. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS BAHIA 

30. Workshop Ampliado: Índice de Maturidade Digital da Saúde (IMDS) 
dentro do Programa CONECTE SUS 

24 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

31. Reunião sobre o Projeto de Conectividade das Unidades Básicas de 
Saúde, dentro do Programa CONECTE SUS e sua implementação nos 
municípios contemplados 

25 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

32. Live sobre o sistema CNES e E-SUS AB junto aos COSEMS e suas 
equipes técnicas 

33. Reunião com o grupo de especialistas do PNI - Eixo Sistema de 
Informação - Plano Operacional da Vacinação contra a Covid-19 

27 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

34. Reunião com a Coordenação-Geral de Informação da Atenção Primária 
do MS visando tratar das informações do Programa Previne Brasil 

35. Reunião com representantes dos COSEMS no Programa de 
Governança da Informação, visado tratar sobre a implementação do 
Programa junto aos COSEMS e seus respectivos Municípios 

30 DE 

NOVEMBRO DE 

2020 

36. Apresentação em Painel Curso Especialização de Informática em 
Saúde do Hospital Sírio Libanês (HSL) junto ao PROADI-SUS 
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DATA ATIVIDADE 

DEZEMBRO DE 2020 

01 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

37. Reunião ordinária do SIG/RNP (Grupo de Interesse Especial da Rede 
Nacional de Pesquisa) - Rede de Governança da Informação 
CONASEMS COSEMS, junto aos participantes dos COSEMS e parceiros 
estratégicos do Programa Governança da Informação CONASEMS 
COSEMS 

38. Reunião do GT Informação & Informática da CIT, para debate dos 
sistemas de informação do SUS junto ao MS e CONASS 

39. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e 
equipe técnica do COSEMS MATO GROSSO DO SUL 

02 DE 

DEZEMBRO DE 

2020 

40. Reunião técnica para tratar dos sistemas de Informação em saúde 
relacionados ao Programa Previne Brasil junto aos Apoiadores e equipe 
técnica do COSEMS PARANÁ 

41. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando tratar 
da construção e entrega do sistema de registro da vacinação contra a 
Covid-19 

03 E 04 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

42. Reunião prévia sobre Portaria Módulo Campanha Covid-19 que trata 
do modelo informacional de registros acerca da imunização dentro da 
campanha contra a Covid-19 

04 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

43. Reunião extraordinária do GT Informação & Informática da CIT, para 
debate dos sistemas de informação do SUS junto ao MS e CONASS 

44. Reunião com a Secretaria de Vigilância em Saúde do MS (SVS/MS) 
acerca do desenvolvimento do módulo off-line do Sistema de 
Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) 

08 A 11 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

45. Participação nas mesas de apresentação do Congresso Brasileiro de 
Informática em Saúde representando o CONASEMS e os Municípios 

14 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

46. Reunião para tratar da Plataforma de Vigilância em Saúde (Covid Radar) 
e sua disponibilização aos Municípios 

15 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

47. Participação e apresentação, representando o CONASEMS e os 
municípios, no Congresso HIMSS Brasil Digital Summit 

16 DE 

DEZEMBRO DE 
2020  

48. Encontro e debate junto ao DEMAS/MS acerca do Projeto Big Data & 
Inovação no âmbito do PROADI-SUS  
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DATA ATIVIDADE 

18 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

49. Reunião Ordinária 39 do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde 
visando tratar dos temas estruturantes para a Saúde Digital do País 

23 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

50. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando tratar 
da construção e entrega do sistema de registro da vacinação contra a 
Covid-19 

30 DE 

DEZEMBRO DE 
2020 

51. Capacitação do Módulo de Campanha do SI-PNI para a Covid-19, 
junto ao Ministério da Saúde, visando o início da campanha de 
imunização contra a Covid-19 

JANEIRO DE 2021 

06 DE 

JANEIRO DE 

2021  

52. Reunião de planejamento do Programa de Governança da 
Informação CONASEMS COSEMS - atividades no ano de 2021 

07 DE 

JANEIRO DE 

2021 

53. Reunião com a Direção do DEMAS/SE/MS, visando apresentação e 
debate acerca dos painéis de disseminação das informações 
registradas nos sistemas de informação do SUS 

08 DE 

JANEIRO DE 

2021 

54. Reunião grupos de vacina Covid-19, visando apresentação das 
formas de registro das informações e suas disseminações junto aos 
Municípios e Estados 

13 DE 

JANEIRO DE 

2021 

55. Reunião do BHP Conecte SUS Gestor - Avaliação da Jornada dos 
Usuários e seus impactos nas gestões municiais em saúde 

13 E 16 DE 

JANEIRO DE 

2021 

56. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do PNI, visando tratar da construção e entrega do sistema 
de registro da vacinação contra a Covid-19 

18 DE 

JANEIRO DE 

2021 

57. Capacitação do Módulo de Campanha do SIPNI para a Covid-19, em 
evento transmitido pelo canal do Youtube CONASEMS junto aos 
Municípios e Estados 

19 DE 

JANEIRO DE 

2021 

58. Reunião sobre os registros de vacinação Covid-19 - sistemas próprios 
para integração na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) 

20 DE 

JANEIRO DE 

2021 

59. Apresentação e debate do SIPNI Campanha - Eventos Adversos Pós 
Vacinação (EAPV) junto aos COSEMS e equipes técnicas para 
disseminação das orientações junto aos Municípios 
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DATA ATIVIDADE 

22 DE 

JANEIRO DE 

2021 

60. Reunião junto à Rede Colaborativa CONASEMS COSEMS acerca do 
instrumento de coleta para informações relacionadas ao combate da 
pandemia de Covid-19 

27 DE 

JANEIRO DE 

2021 

61. Reunião sobre a transferência de dados da Covid-19 da SES/SP para a 
Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) 

29 DE 

JANEIRO DE 

2021 

62. Reunião do Programa CONECTE SUS para alinhamento com Município 
Piloto sobre certificados digitais do Serviço Federal de Processamento 
de Dados (SERPRO) - RNDS 

FEVEREIRO DE 2021 

01 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

63. Reunião com Diretoria de Saúde Digital do DATASUS para debate acerca 
do Telessaúde e Telemedicina / Orientações sobre o Portal de Serviços 
do DATASUS – Solicitação de acesso à API (Application Programming 
Interfaces ou Interfaces de Programação de Aplicações) de acesso aos 
dados 

02 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

64. Reunião do Programa CONECTE SUS para alinhamento com Município 
Piloto sobre certificados digitais do SERPRO - RNDS 

03 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

65. Reunião do Programa CONECTE SUS para alinhamento com Município 
Piloto sobre certificados digitais do SERPRO – RNDS 

66. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), visando tratar da 
construção e entrega do sistema de registro da vacinação contra a 
Covid-19 

67. Reunião com o município de Aparecida de Goiânia/GO visando 
apresentação dos cenários existentes da Saúde Digital, em especial no 
âmbito da Atenção Primária à Saúde 

68. Reunião do Programa de Governança da Informação com apresentação 
dos SIS/SUS e o correto registro dos dados  

69. Reunião com DGIP/MS referente ao sistema E-SUS Módulo 
Planejamento e suas necessidades de avanços e aprimoramentos para 
operacionalização correta junto aos Municípios 

04 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

70. Reunião sobre o Painel "Distribuição de vacinas Brasil imunizado" do 
LocalizaSUS, com Ministério da Saúde e CONASS 

05 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

71. Reunião do GT Informação & Informática da CIT, para debate dos 
sistemas de informação do SUS junto ao Ministério da Saúde e CONASS 
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DATA ATIVIDADE 

08 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

72. Apresentação e debate acerca sistema CNES e cadastros de Equipes AB 
(Portaria nº 60 SAPS/MS), para/com os COSEMS e suas respectivas 
equipes técnicas 

10 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

73. Reunião com prefeito de Ascurra/SC para apresentação das informações 
disponíveis aos municípios para o correto processo de planejamento e 
execução em Saúde 

74. Apresentação em evento do COSEMS Piauí, visando apresentação do 
correto registro nos sistemas de informação da Atenção Primária à 
Saúde para contemplação do alcance de indicadores em Saúde 

75. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do PNI, visando tratar da construção e entrega do sistema 
de registro da vacinação contra a Covid-19 

12 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

76. Reunião com Ministério da Saúde para unificação dos painéis de 
informações do ambiente da Saúde do DEMAS/MS e a disseminação 
junto aos Municípios do País 

19 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

77. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação do PNI, visando tratar da construção e entrega do sistema de 
registro da vacinação contra a Covid-19 

22 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

78. Reunião com o Ministério da Saúde sobre Sistema de Informação da 
Atenção Primária à Saúde, visando à correção de falhas e 
implementações pendentes junto aos Municípios do País 

23 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

79. Apresentação sobre Saúde Digital e a Atenção Primária à Saúde no 
evento de Acolhimento Novos Gestores do COSEMS Tocantins 

25 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

80. Reunião sobre a Infraestrutura de dados de saúde e sistemas de 
informação em Saúde do SUS junto as representações federais e 
estaduais 

81. Reunião sobre o sistema S-CODES Judicialização visando sua 
disponibilização aos Municípios e o referido funcionamento em sua 
completude 

82. Reunião com COSEMS Alagoas, SES Alagoas e DATASUS sobre o 
Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS e a sua implementação nos 
municípios do referido Estado 

26 DE 

FEVEREIRO DE 

2021 

83. 1ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde visando 
tratar dos temas estruturantes para a Saúde Digital do País 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2020 - 2021) 
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Merecem destaque ainda na atuação do CONASEMS na área temática da 

Informação em Saúde, no período de referência deste Relatório: 

a) 13/01/2021: Publicação, na página de notícias do Portal do 

CONASEMS na internet, de esclarecimentos tripartites sobre o 

aplicativo CONECTE SUS e a vacinação contra a Covid-19, 

considerando a circulação em aplicativos de mensagens 

instantâneas e redes sociais acerca da obrigatoriedade de cadastro 

da população no aplicativo CONECTE SUS Cidadão e ou a emissão 

da mídia física do Cartão Nacional de Vacinação (CNS) como ato 

condicionante ao processo de imunização para a Covid-19. Na 

publicação, o CONASEMS, em conjunto como DATASUS e o 

CONASS, esclareceu que: 

(i) O Sistema Único de Saúde (SUS) é universal, gratuito e o 

acesso aos serviços de saúde não está condicionado a um 

cadastro prévio em aplicativo ou outra plataforma e, tal 

conceito, naturalmente, se estende ao processo de vacinação 

contra a Covid-19; 

(ii) Devido à importância da identificação do cidadão no momento 

da imunização, o CONASEMS orientou que seja atualizado, 

preferencialmente, o número do CPF e, na sua ausência, o 

Cartão Nacional de Vacinação (CNS); 

(iii) Entretanto, se no momento da imunização contra a Covid-19 

o cidadão não esteja de posse de nenhuma identificação, o 

estabelecimento de saúde, em sua plataforma CADSUS, 

poderá efetuar o devido cadastro e o processo de imunização 

ocorrerá normalmente; 

(iv) Ninguém que pertence ao público prioritário da campanha, 

definido naquele momento, deixaria de ser vacinado; 

(v) O aplicativo CONECTE SUS Cidadão traz e trará informações 

relacionadas à saúde do cidadão, pois está integrado à Rede 

Nacional de Dados em Saúde (RNDS) – 

https://rnds.saude.gov.br – sendo uma importante ferramenta 

de utilização facultativa pela sociedade; 

https://rnds.saude.gov.br/
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(vi) O aplicativo CONECTE SUS Cidadão facilitará a identificação 

do público prioritário de vacinação, permitindo que o cidadão 

emita um “QR CODE” de modo a facilitar o fluxo de 

atendimento na Unidade de Saúde que estiver adequada para 

tal possibilidade; 

(vii) Além das funcionalidades atuais, será possível emitir pelo 

aplicativo CONECTE SUS Cidadão o Certificado Nacional de 

Vacinação de maneira optativa à emissão do referido 

certificado pelos serviços de saúde; e 

(viii) Recomenda-se que a população faça uso das tecnologias 

existentes disponibilizadas, se assim a sua realidade permitir; 

reiterando que tais ações apoiam e qualificam o processo de 

imunização a ser iniciado; e 

b) 22/01/2021: Divulgação, na página de notícias do CONASEMS em 

seu Portal na internet, da publicação, no canal do Youtube do 

Conselho, de série de tutoriais sobre como usar o Sistema de 

Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) na 

vacinação contra a Covid-19. Foram cinco tutoriais explicando o 

passo a passo para registrar no SIPNI a vacinação contra a doença: 

(i) Passo 1 – Solicitação de acesso SI-PNI – Módulo Campanha 

Sistema de Cadastro e Permissão de Acesso (SCPA); 

(ii) Passo 2 – Liberação de Acesso no SCPA; 

(iii) Passo 3 – Configurar estabelecimento e profissionais no 

SIPNI; 

(iv) Passo 4 - Recebimento e registros de movimentação de lotes 

da vacina no SIPNI; e 

(v) Passo 5 – Registro do vacinado e vinculação prévia do 

público-alvo no SIPNI Campanha. Além dos tutoriais da série 

#ParaSaberMais, o CONASEMS fez uma live dedicada ao 

registro de informações e ao acréscimo da população aos 

serviços de saúde com foco no processo de trabalho para 

realizar a imunização contra a Covid-19 nas Unidades de 

Saúde. 
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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.   

O Projeto, iniciado em 17/06/2020, se desenvolve nas seguintes fases: (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 adiante as principais atividades das Assessoria e 

Consultoria Técnicas do CONASEMS que atuam no subgrupo temático 

“Regionalização, Governança e Redes de Atenção”, no período em apreço: 

a) 06/11/2020 – reunião do “Projeto Regionalização”, para alinhamento 

técnico com o HAOC visando a finalização do Projeto atual e 

continuidade no novo triênio PROADI-SUS; foi encaminhada a 

proposta de continuidade do Projeto, a ser trabalhada como estratégia 

tripartite, com ampliação do seu escopo e abrangência; 
 

                                            
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
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b) 12/11/2020 - encerramento das atividades do 1º Congresso Virtual 

do CONASEMS, por meio do Webinário “Experiências de 

implementação do Guia Orientador de enfrentamento da pandemia na 

Rede de Atenção da Saúde – as lições para o encerramento da 

gestão”, demonstrando a eficiência do SUS na ponta (vide subitem 7.1 

deste Relatório); 

c) 13/11/2020 - reunião do Projeto Regionalização, com apresentação de 

proposta orçamentaria e financeira pelo HAOC, tendo sido agendada 

reunião com o Ministério da Saúde para apresentação da proposta 

completa; ainda nesse dia, foi divulgado o vídeo tutorial elaborado pelo 

CONASEMS e disponibilizado no canal do Conselho no Youtube, que 

orienta os gestores municipais da saúde quanto à aquisição de 

equipamentos e bens permanentes com os incentivos financeiros 

previstos nas Portarias GM/MS nº 3.008 e nº 3017, ambas de 

novembro de 2020, e destinados a apoiar a retomada gradual e segura 

dos atendimentos odontológicos nos Estados e Municípios; 

d) 19/11/2020 - reunião do Projeto de Institucionalização do 

Planejamento do SUS, a fim de dialogar sobre propostas e projetos 

que promovam a sinergia entre a Rede Colaborativa CONASEMS 

COSEMS, o Projeto Regionalização e o fortalecimento da gestão 

estadual, buscando formular uma estratégia tripartite com base em 

planejamento ascendente; 

e) 01/12/2020 - reunião entre CONASEMS e CONASS, para discutir 

levantamento e proposta conjuntos sobre habilitação de 5.000 (cinco 

mil) leitos de UTI nos Estados, em 2020 para entrar em funcionamento 

em 2021; 

f) 03/12/2020 – divulgada, na página de notícias do Portal do 

CONASEMS, a disponibilização, no canal da Entidade no YouTube, 

de tutorial sobre como acessar os painéis de dados oficiais referentes 

à capacidade instalada dos territórios, no que tange à oferta de leitos 

hospitalares; esses painéis foram disponibilizados pelo CONASEMS 

e o CONASS para os gestores estaduais e municipais, visando 

subsidiar a tomada de decisão; 

g) 06/01/2021 - reunião com Hospitais de Excelência - HBP e HAOC, 

para discutir propostas de alinhamento e integração entre essas 

entidades quanto à construção e ao desenvolvimento do Projeto de 
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Regionalização e do Planejamento Regional Integrado (PRI): (i) 

expectativas e perspectivas quanto à governança compartilhada do 

Projeto (MS); (ii) construção de alianças entre os entes para 

implementação do processo de planejamento sistêmico e sinérgico no 

SUS (CONASEMS); e (iii) integração a ser permitida pela iniciativa 

(CONASS); e 

h) 12/02/2021 - reunião para discussão de proposta de Projeto no âmbito 

do PROADI-SUS de ressignificação dos Hospitais de Pequeno Porte 

(HPP), a partir da definição de hospitais feita pelo Ministério da Saúde, 

visto que muitos HPP não são considerados hospitais; foi proposto 

trabalhar em universo controlado/laboratório, escolhendo algumas 

regiões, direcionando a ação em um primeiro momento e depois 

ganhando amplitude nacional. 

FIGURA VII 
BANNER DO WEBINÁRIO DE ENCERAMENTO DO 1° CONGRESSO VIRTUAL DO 

CONASEMS - GOVERNANÇA REGIONAL EM SAÚDE – 12/11/2020 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/ULTIMA-ATIVIDADE-DO-I-CONGRESSO-VIRTUAL-ACONTECE-

NESTA-QUINTA-FEIRA-AS-1430H/ 

  

https://www.conasems.org.br/ultima-atividade-do-i-congresso-virtual-acontece-nesta-quinta-feira-as-1430h/
https://www.conasems.org.br/ultima-atividade-do-i-congresso-virtual-acontece-nesta-quinta-feira-as-1430h/
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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 atuam 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, 

com destaque para os seguintes interlocutores institucionais: 

a) Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); 

b) Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo 

(ProEpi); 

c) Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO); 

d) Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) da Agência Nacional de 

Saúde (ANS); 

e) Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara do Deputados 

(CSSF/CD); 

f) Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência 

Farmacêutica (CICTAF) do Conselho Nacional de Saúde (CNS); 

g) Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (SIVS) do CNS; 

h) Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital (ESD); 

i) Comitê Nacional para Promoção do Uso Racional de Medicamentos 

(CNPURM): 

j) Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 

Entidades Filantrópicas (CMB); 

k) Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde 

(CONACS); 
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l) Conselho Nacional de Justiça (CNJ); 

m) Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde nos Estados 

(COSEMS); 

n) Cooperação Better Health Programme Brazil (BHP); 

o) Faculdade de Educação em Ciências da Saúde do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz (FECS/HAOC): 

p) Fundação Getúlio Vargas (FGV); 

q) Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): 

r) Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC); 

s) Hospital da Beneficência Portuguesa (HBP); 

t) Hospital do Coração (HCOR); 

u) Hospital Sírio-Libanês (HSL); 

v) Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS); 

w) Laboratório de Inovação Conectada do HAOC (INNOVATIV); 

x) Ministério da Saúde (MS); 

y) Ordem dos Advogados do Brasil (OAB): 

z) Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da 

Saúde (OPAS/OMS); 

aa) Parlamentares e Assessores Legislativos do Congresso Nacional; 

bb) Rede Universitária de Telemedicina da Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa (RUTE/RNP); 

cc) Representantes de Partidos Políticos; 

dd) Secretarias Municipais de Saúde (SMS); e 

ee) Superintendências Estaduais do Ministério da Saúde (SEMS). 

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.  
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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, 

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 03 de dezembro, realizou-se a 104ª (centésima quarta) Reunião 

Ordinária da CAMSS, última do ano de 2020. A pauta da reunião contemplou os 

seguintes assuntos: (i) Ações da Agência Nacional de Saúde Suplementar, no 

ano de 2020, para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus (Diretorias da 

ANS); (ii) Consulta Pública nº 81 – Atualização do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde Ciclo 2019/2020 – período 08/10 a 21/11/2020 (DIPRO); (iii) 

“ANS Digital” (DIGES); (iv) Redução do Estoque Regulatório (SEGER); e (v) 

Capital Baseado em Risco de Crédito (DIOPE). 

Destacaram-se ainda no contexto das atividades de representação 

institucional, no período em tela, as parcerias estabelecidas em torno dos 

seguintes Projetos: (i) “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 (ii) “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 novembro de 2020 a fevereiro de 2021.  

  



75 

 

 

 

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, às discussões das pautas 

referentes à Vigilância em Saúde (VS) e sua integração com a 

Atenção Básica (AB), à Diretoria e ao Secretário Executivo do 

CONASEMS, aos COSEMS, e aos gestores, profissionais e técnicos 

das SMS;  

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 

j) Organização técnica do 1º Congresso Virtual do CONASEMS e 

apoio na organização e participação técnica nos Congressos 

regionais de alguns COSEMS. 
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Além da atuação da Assessoria Técnica de Vigilância em Saúde nas 

discussões e na formatação para a implementação do Projeto ImunizaSUS, 

lançado, em 21/01/2021, pelo CONASEMS, em parceria com o Ministério da 

Saúde (vide subitem 4.2.4 deste Relatório), destacaram-se, no período em tela, 

as atividades descritas nos seguintes tópicos: (A) Webinário “Como organizar a 

Vigilância em Saúde no atual cenário epidemiológico?; (B) Primeiro Encontro 

Virtual do Projeto Aedes na Mira: (C) Caderno de Textos “Vigilância em Saúde 

nos Municípios; e (D) Pesquisa de Avaliação sobre o Projeto Aedes na Mira. 

A. WEBINÁRIO “COMO ORGANIZAR A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO 

ATUAL CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO? 

Tendo em vista o cenário epidemiológico vivenciado pelo País, em razão 

dos efeitos da pandemia da Covid-19, a Assessoria Técnica de Vigilância em 

Saúde do CONASEMS identificou a necessidade de promover o alinhamento e 

o diálogo qualificado com especialistas e convidados sobre os desafios para a 

organização das ações de Vigilância em Saúde nos municípios tendo em vista o 

atual cenário epidemiológico. Para tanto, em 06 de novembro de 2020, 

promoveu-se Webinário com a temática: “Como organizar a Vigilância em Saúde 

no atual cenário epidemiológico? ”, como parte das atividades do 1º Congresso 

Virtual do CONASEMS.  

Participaram do evento, na qualidade de convidados, os Srs. Fabiano 

Geraldo Pimenta Júnior, representante da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Belo Horizonte/MG, e André Ricardo Ribas de Freitas, 

representante da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campinas/SP, 

que atuaram como palestrantes. A mediação foi realizada pelo Vice-Presidente 

do CONASEMS, Charles Cezar Tocantins de Souza. Foram responsáveis pela 

condução técnica do evento, os Assessores Técnicos Kandice de Melo Falcão e 

Alessandro Aldrin Pinheiro Chagas, bem como a Consultora Técnica Rosângela 

Treichel Saenz Surita, com o apoio logístico viabilizado pela Gerência Geral do 

CONASEMS (TRE 044/2020). 

 

B. PRIMEIRO ENCONTRO VIRTUAL DO PROJETO AEDES NA MIRA 

Nos dias 06 e 11 de novembro de 2020 foi realizado o “1º Encontro Virtual 

do Projeto Aedes na Mira”. O evento teve como objetivos: (i) manter a 
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mobilização dos profissionais de saúde, especialistas, COSEMS e municípios 

em torno das ações de vigilância e enfrentamento às arboviroses; (ii) disseminar 

experiências municipais oriundas dos projetos de intervenção das capacitações 

com tutoria, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS) ou semipresencial, em parceria com a 

Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo (ProEpi);   

(III) mostrar a capacidade adaptativa dos municípios para dar continuidade às 

ações durante e para além da pandemia; e (IV) compartilhar ações dos 

municípios na perspectiva de integração da Atenção Básica e Vigilância em 

Saúde.  

Com a apresentação dos projetos de intervenção, o CONASEMS intenta 

promover a elaboração de projetos municipais de combate ao mosquito Aedes e 

às suas consequências, dando visibilidade e registro ao cotidiano e às 

diversidades de respostas que as SMS vêm apresentado ao enfrentamento às 

arboviroses e integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica, os quais, 

em seu conjunto constituem importantes fontes de conhecimento e disparadores 

ricos para a discussão qualificada sobre o tema. 

No dia 06 de novembro foram apresentados e debatidos os trabalhos dos 

seguintes alunos do Projeto Aedes na Mira: (i) Andreia Oliveira da Silva 

(Eirunepé/AM); (ii) Amenália Chagas da Apresentação 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 Janaina dos Santos Longo 

Costa (Assis/SP). O evento teve como moderadora a Secretária Municipal 

Adjunta do Município de Pacatuba/CE, Olímpia Maria Freire de Azevedo, e como 

comentarista a representante do IPADS, Maria do Carmo Ferreira. 

As atividades do dia 11 de novembro contemplaram a apresentação do 

Aedesdoc (webdocumentários do Projeto Aedes na Mira) de Campinas/SP e dos 

trabalhos dos seguintes alunos do Projeto: (i) Georgia Medeiros de Castro 

Andrade (Três Lagoas/MS); (ii) Angela Kolln (Cunha Porã/SC); (iii) Liliane 

Cristina Ferraz Gruli (Campinas/SP); (iv) José Eduardo dos Santos e Odinei de 

Paiva Pinto (Anajás/PA); e (v) José Fábio de Sousa (Horizonte/CE). 

O evento teve como moderadora, a Secretária Municipal de Saúde do 

Município de Capitão Gervásio Oliveira/PI e membro da Diretoria do 

CONASEMS, Leopoldina Cipriano Feitosa, e como comentarista a Consultora 

Técnica da Coordenação-Geral de Vigilância de Arboviroses do Departamento 
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de Imunização e Doenças Transmissíveis da Secretaria de Vigilância Sanitária 

do Ministério da Saúde (CGARB/DEIDT/SVS/MS), Aline Rapello. 

O referido evento teve como responsáveis os Assessores Técnicos 

Kandice Falcão, Flávio Álvares, Alessandro Chagas, bem como a Consultora 

Técnica Rosângela Treichel, e para sua viabilização, foi disponibilizada pela 

Gerência Geral do CONASEMS (TRE nº 035/2020), estrutura para 

videoconferência, com fornecimento de equipamentos audiovisuais e um técnico 

de transmissão e audiovisual. 

C. CADERNO DE TEXTOS “VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS MUNICÍPIOS” 

O Caderno de Textos “Vigilância em Saúde nos Municípios” foi proposto 

no âmbito do Projeto Aedes na Mira, desenvolvido através de parceria 

estabelecida entre o CONASEMS e o Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS), como mais um instrumento de apoio aos 

municípios, na perspectiva de fortalecimento de suas práticas de Vigilância em 

Saúde (vide subitem 8.1 deste Relatório). 

O intuito da publicação, lançada em 12/11/2020 no encerramento do 1º 

Congresso Virtual do CONASEMS, é dar suporte à gestão municipal e às suas 

equipes. Os textos focam em mobilizar uma rede articulada com diversos atores 

para criar respostas mais assertivas no cuidado da saúde das pessoas e na 

adoção de ações conjuntas entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica. 

D. PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO AEDES NA MIRA 

 No dia 07 de dezembro de 2020, foi enviado, pelo CONASEMS às alunas 

e aos alunos que fizeram parte do Projeto Aedes na Mira, convite para 

participarem de uma pesquisa de avaliação sobre o Projeto. O responsável pelo 

levantamento é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados (IBPAD) e 

inclui entrevistas personalizadas por telefone, videoconferência e grupos focais, 

também realizados à distância. A participação dos alunos na pesquisa é 

considerada de fundamental importância para que o CONASEMS tenha a 

dimensão do alcance do Aedes na Mira, além do fator relevante que é aprimorar 

as iniciativas educacionais da instituição. O convite foi divulgado na página de 

notícias do Portal do CONASEMS, na internet, em 07/12/2020. 
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5 ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  

5.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

Conforme 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 novembro de 2020 a fevereiro de 2021, a produção da 

Assessoria de Comunicação Social do CONASEMS concentrou-se em três 

grandes frentes: (i) elaboração e divulgação de conteúdos e orientações sobre a 

Covid-19, embasados pela Assessoria Técnica da Entidade; (ii) lançamento e 

divulgação dos cursos do Canal Mais Conasems; e (iii) lançamento e divulgação 

de publicações do CONASEMS.  

A alimentação constante do hotsite do CONASMES, no endereço 

https://www.conasems.org.br/covid-19/; a divulgação de notícias, informes, e 

notas pelos grupos de Whatsapp; e a utilização massiva das redes sociais, 

otimizaram a velocidade com que as informações chegaram até os municípios, 

para auxiliar os gestores nos seus respectivos processos decisórios.  

about:blank
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Os principais registros, no período do presente Relatório, da Assessoria 

de Comunicação Social do CONASEMS estão organizados nos tópicos a seguir: 

(A) Portal do CONASEMS na Internet; (B) Canais do CONASEMS no Youtube e 

no Instagram; e (C) Matérias Publicadas e Lives realizadas pelo CONASEMS. 

A. PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET 

De 1 de novembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, o site do 

CONASEMS registrou 484.000 (quatrocentos e oitenta e quatro mil) acessos e 

710.000 (setecentas e dez mil) navegações pelos conteúdos do Portal.  

GRÁFICO I  
ACESSOS AO PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET NO PERÍODO DE 

NOVEMBRO/2020 A FEVEREIRO/2021  

 FONTE: GOOGLE ANALYTICS 
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A Tabela VIII, a seguir, contém a listagem das 10 (dez) matérias que foram 

as mais acessadas no site do CONASEMS no período, segundo os dados 

fornecidos pelo Google Analytics. 

TABELA VIII 
LISTAGEM DAS 10 MATÉRIAS MAIS LIDAS NO SITE DO CONASEMS NO PERÍODO DE 

NOVEMBRO/2020 A FEVEREIRO DE 2021 

FONTE: GOOGLE ANALYTICS 

B. CANAIS DO CONASEMS NO YOUTUBE E NO INSTAGRAM 

Ao longo de 2020, o CONASEMS consolidou-se como uma fonte segura 

e confiável de informações sobre saúde pública, no cenário nacional, 

especialmente junto aos gestores e demais profissionais de saúde e à imprensa. 

Com base nos dados apresentados no Gráfico II a seguir, que apresenta 

os principais números relacionados ao canal do CONASEMS no Youtube, pode-
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se afirmar que as reportagens, notas técnicas, informes diversos e, sobretudo, 

as webconferências promovidas por este Conselho no Youtube, impactaram 

positivamente a legitimidade dos espaços informativos e formativos do 

CONASEMS perante o público externo, pela qualidade, natureza técnica e 

tempestividade de suas informações e de seus cursos e outros eventos 

realizados.  

GRÁFICO II 
 DADOS RELATIVOS AOS ACESSOS AO CANAL DO CONASEMS NO YOUTUBE NO 

PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A FEVEREIRO/2021 

FONTE: YOUTUBE 

De 1 de novembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021, os vídeos e as lives 

feitas no canal do CONASEMS no YouTube somaram 237.600 (duzentas e trinta 

e sete mil e seiscentas) visualizações (Fonte: YouTube).  

Registrou-se, no quadrimestre, um crescimento significativo no número de 

seguidores nas redes sociais do CONASEMS, em especial, no seu canal do 

YouTube e da sua página no Instagram, sendo que essa última atingiu 10.000 

(dez mil) seguidores, no dia 01 de janeiro de 2021.  
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A Tabela IX, a seguir, contém a listagem dos cinco vídeos mais assistidos 

no YouTube no período: 

TABELA IX 
LISTAGEM DOS 5 VÍDEOS DO CONASEMS MAIS ASSISTIDOS NO PERÍODO DE 

NOVEMBRO/2020 A FEVEREIRO DE 2021 
 

FONTE: YOUTUBE 

C. MATÉRIAS PUBLICADAS E LIVES REALIZADAS PELO CONASEMS  

A Tabela X, a seguir, apresenta informações sobre as principais matérias 

publicadas na página de notícias do CONASEMS, no seu Portal na internet 

(www.conasems.org.br), e sobre as lives publicadas no canal deste Conselho no 

YouTube, no período de referência deste Relatório. 

  

http://www.conasems.org.br/
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TABELA X 
PRINCIPAIS CONTEÚDOS PRODUZIDOS/PUBLICADOS NO PORTAL DO CONASEMS NA 

INTERNET E NO CANAL DO CONASEMS NO YOUTUBE 
PERÍODO: NOVEMBRO/2020 A FEVEREIRO/2021  

DATA CONTEÚDOS PRODUZIDOS / PUBLICADOS 

05/11/2020 Lançamento da 3ª edição do Guia de Enfrentamento à Covid-19  

Endereço eletrônico:  

1. https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-
enfrentamento-a-covid-19/ 

05/11/2020 Lançamento do Webdoc Brasil, aqui tem SUS, de Nova Olinda do 
Norte/AM. 

2. https://www.youtube.com/watch?v=84ue_pxqvQk 

05/11/2020 Lançamento da 3ª edição do Guia de Enfrentamento à Covid-19  

3. https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-
enfrentamento-a-covid-19/ 

10/11/2020 Encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS 

4. https://www.conasems.org.br/ultima-atividade-do-i-congresso-virtual-

acontece-nesta-quinta-feira-as-1430h/  

11/11/2020 Lançamento do Catálogo de Experiências Exitosas da 16ª Mostra Brasil, 
aqui tem SUS  

5. https://www.conasems.org.br/confira-o-catalogo-de-experiencias-
exitosas-da-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/ 

12/11/2020 Publicação do Catálogo dos Projetos de Intervenção do Aedes na Mira  

6. https://www.conasems.org.br/publicado-catalogo-dos-projetos-de-
intervencao-do-aedes-na-mira/  

25/11/2020 Live “Como operar os sistemas de informação relacionados à AB? ” 

7. https://www.youtube.com/watch?v=pmmfEoG8cNg 

05/12/2020 Nota Conjunta CONASS e CONASEMS – Campanha Nacional de 
Vacinação contra Covid-19 

8. https://www.conasems.org.br/nota-conjunta-CONASS-e-conasems-
campanha-nacional-de-vacinacao-contra-covid-19/  

07/12/2020 Nota Técnica sobre habilitação de novos leitos UTI para pacientes 
SRAG/Covid-19 

https://www.conasems.org.br/nota-tecnica-sobre-habilitacao-de-novos-
leitos-uti-para-pacientes-srag-covid-19/ 

09/12/2020 Nota Técnica sobre Decreto que autoriza a utilização em 2021 dos recursos 
ainda não executados pelos municípios 

9. https://www.conasems.org.br/decreto-autoriza-a-utilizacao-em-2021-dos-
recuros-ainda-nao-executados-pelos-municipios/ 

https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-enfrentamento-a-covid-19/
about:blank
https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-enfrentamento-a-covid-19/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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DATA CONTEÚDOS PRODUZIDOS / PUBLICADOS 

09/12/2020 Lançamento oficial do Programa Saúde com Agente 

10. https://www.conasems.org.br/saude-com-agente-novo-programa-vai-
capacitar-agentes-comunitarios-de-saude-e-de-endemias/ 

10/12/2020 Seminário Nacional CONASS-CONASEMS  

11. https://www.conasems.org.br/vacinacao-e-cenario-epidemiologico-da-
covid-19-sao-destaques-no-primeiro-dia-do-seminario-nacional-
CONASS-conasems/ 

17/12/2020 Inauguração do Estúdio do Canal Mais Conasems 

12. https://www.conasems.org.br/reuniao-de-diretoria-do-conasems-tem-
atualizacoes-sobre-covid-19-e-inauguracao-de-estudio/ 

22/12/2020 Lançamento da Revista da Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – 
enfrentamento à Covid-19 

13. https://www.conasems.org.br/lancamento-da-revista-da-mostra-virtual-
brasil-aqui-tem-sus-enfrentamento-a-covid-19/ 

07/01/2021 Live “Importância da vacinação contra Covid-19”  

14. https://www.youtube.com/watch?v=xcxOACMcj7s 

14/01/2021 Live “Sistemas de informação para vacinação contra a Covid-19” 

15. https://www.youtube.com/watch?v=_ASuV5nS84E 

21/01/2021 Lançamento do Projeto ImunizaSUS: Educação permanente, Pesquisa e 
Mobilização Social 

16. https://www.conasems.org.br/lancamento-do-projeto-imunizasus-
educacao-permanente-pesquisa-e-mobilizacao-social/ 

26/01/2021 Live “Como organizar os serviços para a vacinação contra a Covid-19? ” 

17. https://www.youtube.com/watch?v=EoAQmmcQYtM  

11/02/2021 Live “Variantes emergentes do coronavírus e suas implicações”  

18. https://www.youtube.com/watch?v=SnHEntMD6lU  

19/02/2021 Lançamento do Guia da Estratégia Apoiador COSEMS-CONASEMS 

19. https://www.conasems.org.br/confira-o-guia-da-estrategia-apoiador-
conasems-conasems-lancado-nesta-quinta-feira-18/ 

26/02/2021 Lançamento da 2ª edição digital do Manual do (a) Gestor (a) Municipal do 
SUS  

20. https://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-municipal-do-sus-confira-
a-edicao-de-2021/ 

FONTE: PORTAL NA INTERNET E CANAL NO YOUTUBE DO CONASEMS 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://www.conasems.org.br/reuniao-de-diretoria-do-conasems-tem-atualizacoes-sobre-covid-19-e-inauguracao-de-estudio/
https://www.conasems.org.br/reuniao-de-diretoria-do-conasems-tem-atualizacoes-sobre-covid-19-e-inauguracao-de-estudio/
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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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.  

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 e elaboração de pareceres e respostas às 

consultas encaminhadas ao setor no período; 

b) Suporte jurídico necessário à implantação do Centro de Produção 

Audiovisual (Estúdio) e Núcleo Pedagógico, do Canal Mais 

Conasems; e dos Projetos Aedes na Mira e ImunizaSUS; 

c) Atualização dos seguintes capítulos do Manual do Gestor 2021: 

“Administração Pública e o SUS” e “Judicialização da Saúde no 

Município”, com a participação em todas as atividades realizadas 

pela Assessoria Técnica para a elaboração do referido Manual; e  

d) 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; 

e (iv) Comitês Técnicos dos Projetos Aedes na Mira e ImunizaSUS. 

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 

Judicialização da Saúde”; (C) Projeto “Judicialização da Saúde nos Municípios: 

Como responder e prevenir”; e (D) Acompanhamento de Processos Judiciais. 
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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.  

No âmbito do Comitê Executivo Nacional do CNJ, realizaram-se diversas 

discussões sobre a Covid-19, com vistas a subsidiar o posicionamento do CNJ 

nas questões relacionadas à vacinação contra a Covid-19, tendo sido 

promovidos diversos encontros com o Ministério da Saúde e especialistas sobre 

o tema, para melhor compreender os diferentes tipos de imunizantes que 

estavam sendo produzidos no mundo, assim como aqueles que vinham sendo 

testados no País; identificar as perspectivas de início da vacinação no Brasil e 

os critérios a serem adotados para a definição dos grupos prioritários, dentre 

outras questões. 

B. PROJETO “CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO SANITÁRIO 

COM ÊNFASE EM JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE”  

A Assessoria Jurídica 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 

expectativa é que a publicação seja finalizada ainda no primeiro semestre de 

2021.  
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C. PROJETO “JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NOS MUNICÍPIOS: COMO 

RESPONDER E PREVENIR” 

No âmbito do Projeto "Judicialização da Saúde nos municípios: como 

responder e prevenir", em dezembro de 2020, a Assessoria Jurídica trabalhou 

na elaboração e publicação da “Chamada de Artigos para Publicação sobre 

Judicialização da Saúde nos Municípios e Experiências Exitosas”, aberta para 

recebimento de propostas até o mês de janeiro de 2021, com vistas a compor 

publicação a ser lançada ainda no ano de 2021. 

A Chamada foi dirigida a gestores, operadores do Direito, técnicos das 

Secretarias Municipais de Saúde e demais gestores e trabalhadores do SUS, 

pesquisadores, atores do Sistema de Justiça e demais interessados.  

De acordo com as regras do chamamento, os resumos submetidos ao 

CONASEMS serão avaliados por uma Comissão Julgadora e os autores dos 

trabalhos selecionados serão convidados a escrever artigo completo inédito para 

compor um livro sobre a Judicialização da Saúde nos Municípios a ser publicado 

oportunamente pela CONASEMS. Na condução desse projeto, o CONASEMS 

conta com o apoio do consultor externo Daniel Wang, professor de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

D. ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS  

Durante os meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro e fevereiro 

de 2021, foram acompanhados pela Assessoria jurídica os processos listados na 

Tabela XI, a seguir, nos quais o CONASEMS participa enquanto amicus curiae 

ou parte:  

TABELA XI 
 PROJETOS JUDICIAIS ACOMPANHADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO 

CONASEMS – PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021  

PARTES Nº DO PROCESSO 
ÓRGÃO 

JULGADOR 
OBJETO 

AUTOR: Federação Nacional de 

Agentes Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às 
Endemias - FENASCE 
RÉUS: UNIÃO, CONASEMS e 

CONASS 

1009668-
02.2017.4.01.3400 

2ª Vara Federal 
Cível - JFDF 

Ação Civil Pública 
(Suspensão PNAB 
– Reabertura do 
Prazo de Consulta 
Pública) 
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PARTES Nº DO PROCESSO 
ÓRGÃO 

JULGADOR 
OBJETO 

AUTOR: Ministério Público 

Federal (MPF) 
RÉUS: CONASEMS e CONASS 

0002076 -
71.2016.4.01.4300 

1ª Vara Federal de 
Palmas/TO JFTO 

Ação Civil Pública 
(Objetiva que a 
União se abstenha 
de repassar ao 
CONASS e ao 
CONASEMS 
quaisquer valores) 

TRF 1ª Região 
6ª Turma 
(Desembargador 
Federal João 
Batista Moreira)  

Apelação 

SUSCITANTE: Ministério Público 

Federal (MPF) 
INTERESSADOS: Conselho 

Regional de Enfermagem de 
Santa Catarina (COREN/SC); 
Estado de Santa Catarina; 
Município de São Lourenço do 
Oeste/SC; e União - Advocacia 
Geral da União (AGU) 
AMICUS CURIAE: Conselho 

Federal de Enfermagem (COFEN) 
e CONASEMS 

5045252-
93.2017.4.04.0000/RS 

TRF 4ª Região 
(Relatoria: Vânia 
Hack de Almeida 
– 2ª Seção) 
@E-PROC  

Incidente de 
Resolução de 
Demandas 
Repetitivas (IRDR) 
Obrigatoriedade da 
presença do 
Enfermeiro na 
Ambulância Tipo B 
– Suporte Básico de 
Vida Terrestre 

 
1828993 - RS 

Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) 

Recurso Especial 

AUTOR: Ministério Público 

Federal (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: Ministério Público 

Federal (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 

É oportuno informar que, nos Processos 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 figurar nos processos na condição de 

amicus curiae. No entanto, ainda não houve decisão dos juízos acatando nossas 

manifestações e excluindo o CONASEMS dos processos.  
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7 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS  

7.1 AGENDA INSTITUCIONAL  

O Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, Secretário 

Municipal de Saúde de Pacatuba/Ceará, reeleito em Assembleia Geral dos 

Secretários Municipais de Saúde em 22 de junho de 2021,  exerce, em conjunto 

com a Diretoria Executiva da Entidade e seu Secretário Executivo, Mauro 

Guimarães Junqueira, um importante papel na defesa e na promoção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) 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. 

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 e do CONARES, 

com o Secretário Executivo e demais funcionários e colaboradores do Conselho, 

para acompanhamento e deliberação sobre os assuntos de natureza estratégica 

afetos à Entidade. 

Teve destaque no período em apreço, a realização da última atividade 

do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, o Webinário “Experiências de 

implementação do Guia Orientador de enfrentamento da pandemia na Rede de 

Atenção da Saúde – as lições para o encerramento da gestão”, ocorrido no dia 

12/11/2020, a partir das 14:30h, com transmissão ao vivo no YouTube. 

Participaram do Webnário, que mostrou a eficiência do SUS na ponta, o 

Secretário Executivo do CONASS, Jurandi Frutuoso, o Diretor Financeiro do 

CONASEMS, Hisham Hamida, e, virtualmente, um (a) gestor (a) de saúde de 

alguns Estados do País para falar sobre a implementação do Guia Orientador no 

seu território. Além deles, houve a presença de três debatedores convidados, 

que trabalharam na elaboração e implementação conjunta da estratégia: Eliane 
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Chomatas, Marco Antônio Matos e Marcos Franco, com a mediação do 

Coordenador Técnico do CONASEMS, Nilo Bretas, e da Assessora Técnica do 

CONASS, Maria José Evangelista. 

No referido webinário, foram apresentados o processo de trabalho e o 

panorama de implementação do Guia Orientador; debatidas as motivações para 

o trabalho conjunto, pelos representantes do CONASEMS e do CONASS; 

apresentados 11 (onze) vídeos, comentados, em blocos de debates, por 

gestores de saúde dos Estados de Santa Catarina, Maranhão, Mato Grosso do 

Sul, Tocantins, Bahia, Rondônia, Mato Grosso, Piauí, Paraná, Sergipe e Goiás; 

após esses debates, houve a apresentação de mensagem gravada do 

Presidente Wilames Freire (Balanço Geral do Congresso Virtual e fala sobre o 

tema – Encerramento da Gestão).  

Na oportunidade, foram lançadas três publicações: (i) Catálogo da 16ª 

Mostra Brasil aqui tem SUS; (ii) Catálogo da Mostra de Projetos de Intervenção 

do Projeto Aedes na Mira; e (iii) Caderno de Textos – Vigilância em Saúde 

(Projeto Aedes na Mira).  

FIGURA VIII 
BANNER DO WEBINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO 1º CONGRESSO VIRTUAL DO 

CONASEMS - 12/11/2020 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/ULTIMA-ATIVIDADE-DO-I-CONGRESSO-VIRTUAL-ACONTECE-

NESTA-QUINTA-FEIRA-AS-1430H/ 

  

https://www.conasems.org.br/ultima-atividade-do-i-congresso-virtual-acontece-nesta-quinta-feira-as-1430h/
https://www.conasems.org.br/ultima-atividade-do-i-congresso-virtual-acontece-nesta-quinta-feira-as-1430h/
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Destacou-se também no período, a inauguração do Centro de Produção 

Audiovisual do CONASEMS (Estúdio do Canal Mais Conasems), ocorrida em 

16 de dezembro de 2020, na presença da Diretoria Executiva Nacional do 

Conselho, do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de Secretários da Pasta.  

O evento ocorreu após a última reunião da Diretoria da Entidade, do ano de 

2020. 

Com transmissão via satélite para todo o País, o Canal Mais Conasems 

integrará um sistema multiplataforma de capacitações à distância para 

fortalecimento do SUS. Dentre elas, além do ImunizaSUS, estarão 

contempladas, com previsão de disponibilidade a partir deste ano de 2021, o 

Saúde com Agente, lançado em parceria com o Ministério da Saúde para 

capacitar Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a 

Endemias (ACE), e o Curso de Gestão Municipal do SUS (Ser Gestor SUS). 

Segundo o Presidente do CONASEMS, Wilames Freire, o espaço é um ganho 

não apenas para a instituição como para todo o SUS, uma vez que irá promover 

eventos de capacitação para os gestores e profissionais municipais de saúde, 

dentre outros importantes atores, e disseminar informações úteis, de forma ágil 

e com qualidade. 

FIGURA IX 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA INAUGURAÇÃO DO ESTÚDIO DO CANAL MAIS 

CONASEMS – 16/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE PRÓPRIA 
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Por fim, cumpre destacar a designação, por meio da Resolução nº 003/21, 

datada de 28.01.2021, do Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 

Junqueira, como Membro da Divisão Saúde do Comitê da Cadeia Produtiva da 

Saúde e Biotecnologia (COMSAUDE), da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (FIESP), que tem como Diretor Titular o Sr. Ruy Salvari Baumer, 

com mandato a ser exercido no período de 28.01.2021 a 31.12.2021. 

A Tabela XII 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, e por demais empregados da Entidade. 

TABELA XII 
AGENDA DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DO CONASEMS 

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 

DATA COMPROMISSOS 

NOVEMBRO DE 2020 

3 de novembro 
terça-feira 

Congresso COSEMS/PB 

4 de novembro 
quarta-feira  

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em   
Práticas de Apoio 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS 
Rede de Conversa Final 

5 de novembro 
quinta-feira  

Reunião virtual Comissão Intersetorial de Orçamento e Financiamento do 
Conselho Nacional de Saúde (COFIN/CNS) 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

6 de novembro 
sexta-feira  

Reunião SVS CME 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Webinário “Como organizar a 
Vigilância em Saúde no atual cenário epidemiológico?” 

1º Encontro Virtual do Projeto Aedes na Mira – Parte I 

10 de novembro 
terça-feira  

CONECTE SUS - Ponto de Controle Conectividade 

11 de novembro 
quarta-feira 

1º Encontro Virtual do Projeto Aedes na Mira – Parte II 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 
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DATA COMPROMISSOS 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

12 de novembro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN/CNS 

1º Congresso Virtual do CONASEMS: Webinário de Encerramento: 
“Experiências de implementação do Guia Orientador de enfrentamento da 
pandemia na Rede de Atenção da Saúde – as lições para o encerramento 
da gestão” 
Mesa de Encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, com 
mensagem gravada pelo Presidente Wilames Freire (Balanço Geral do 
Congresso e Fala sobre o tema ”Encerramento da Gestão”), com o 
lançamento das seguintes publicações: (i) Catálogo da 16ª Mostra Brasil, 
aqui tem SUS; (ii) Catálogo da Mostra de Projetos de Intervenção do Projeto 
Aedes na Mira; e (iii) Caderno de Textos Vigilância em Saúde (Projeto 
Aedes na Mira) 

13 de novembro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

PROADI-SUS – Triênio 2021 – 2023: Workshops para alinhamento temático 
CONASEMS/CONASS e G5 

18 de novembro 
quarta-feira 

GE - Regionalização 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

19 de novembro 
quinta-feira 

Reunião virtual COFIN/CNS 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

20 de novembro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

Reunião do Conselho Editorial do Manual do Gestor 2020 

23 de novembro 
segunda-feira 

Reunião Universidade Estadual de Pernambuco (UEPE) 

Previne Brasil - Bahia 

GT Laboratório 

CONECTE SUS - Workshop Ampliado: Índice de Maturidade Digital da 
Saúde (IMDS) 

Reunião Programas Nacionais de Suplementação de Vitaminas e Minerais-
Painel de Evidências Científicas 

Previne Brasil - Alagoas 

Audiência SAES/MS e SMS de Juiz de Fora/MG 

Reunião continuidade dos Projetos PROADI-SUS 

  



95 

 

 

DATA COMPROMISSOS 

24 de novembro 
terça-feira 

Revisão do Processo de Atualização do Rol de Procedimentos da ANS 

Reunião com a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde 
(CNTS) 

Gabinete de Crise 

Oficina de Sustentabilidade do Projeto Formação Rede Colaborativa 

CONECTE SUS - Ponto de Controle Conectividade 

Audiência sobre a Portaria 3932 - (Cirurgia Eletiva) 

25 de novembro 
quarta-feira 

Reunião do Conselho Fiscal do CONASEMS 

Congresso Nacional dos Consórcios (CONACON) 

Reunião do Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Câncer 
(CONSINCA) 

Audiência com a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 

Eixo Sistema de Informação - Plano operacional da vacinação contra a 
Covid-19 

Live CNES e Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(SISAB) 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT VS Malária: metas 

26 de novembro 
quinta-feira 

Reunião do CONARES  

Webconferência - Brasil Evidência em Saúde 2020 

Reunião do Comitê Gestor PROADI-SUS 

Reunião COFIN/CNS 

“Juntos pelos Prematuros, cuidando do futuro” - 2020 - Novembro Roxo 

27 de novembro 
sexta-feira 

Reunião COFIN/CNS 

Reunião SVS CME 

39ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor da Estratégia de Saúde Digital 
(CGESD) 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

Previne Brasil – Rio Grande do Sul 

DEZEMBRO DE 2020 

 
Balanço das Ações da FIOCRUZ durante a Pandemia "A Comissão Externa 
de Enfrentamento à Covid-19” 

02 de dezembro 
quarta-feira 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 
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DATA COMPROMISSOS 

03 de dezembro 
quinta-feira 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

04 de dezembro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

07 de dezembro 
segunda-feira  

Gtvisa 

Reunião com COSEMS/RJ - SAPS/MS 

08 de dezembro 
terça-feira 

Cerimônia de Lançamento do Programa Saúde com Agente 

Entrevista para a Revista Visão Hospitalar 

CONECTE SUS - Ponto de Controle Conectividade 

09 de dezembro 
quarta-feira 

Reunião sobre o Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

10 de dezembro 
quinta-feira 

Abertura Oficial do Encerramento de Gestão do Ano de 2020- COSEMS/ES 

11 de dezembro 
sexta-feira  

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

16 de dezembro 
quarta-feira 

Reunião da Diretoria Executiva e Inauguração do Centro de Produção 
Audiovisual do CONASEMS (Estúdio do Canal Mais Conasems) 

Reunião no Gabinete do Ministro da Saúde - Discussão da Pauta da CIT 

Cerimônia de Lançamento Oficial do Plano Nacional de Operacionalização 
da Vacinação contra a Covid-19 

Workshop: Desenvolvimento de Tecnologia Aplicada à Saúde na Covid-19 

Oficina de divulgação de resultados do Projeto PROADI-SUS de Big Data & 
Inovação em saúde 

GE - Regionalização 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

17 de dezembro 
quinta-feira 

Reunião da CIT 

Reunião do Comitê Gestor - PROADI-SUS 

Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS 

18 de dezembro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

22 de dezembro 
terça-feira  

CONECTE SUS - Ponto de Controle Conectividade 

Grupo condutor de implementação do Guia Orientador - Rio Grande do Sul 

  



97 

 

 

DATA COMPROMISSOS 

23 de dezembro 
quarta-feira 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

JANEIRO DE 2021 

06 de janeiro 
quarta-feira 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

08 de janeiro 
sexta-feira  

Reunião SVS CME 

12 de janeiro 
terça-feira 

Fórum Nacional de Governadores - Diálogo Nacional sobre o Cronograma 
para Vacinação no Brasil 

13 de janeiro 
quarta-feira  

Gravação com equipe de Comunicação - Boas-vindas aos novos Gestores 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

15 de janeiro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

19 de janeiro 
terça-feira Grupo condutor de implementação do Guia Orientador- Rio Grande do Sul 

20 de janeiro 
quarta-feira 

Acolhimento aos novos Gestores Municipais de Saúde Catarinenses 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

22 de janeiro 
sexta-feira Reunião SVS CME 

26 de janeiro 
terça-feira 

Entrevista – Canal de Televisão CNN Brasil 

27 de janeiro 
quarta-feira 

Reunião da Diretoria Executiva 

Reunião Grupo Executivo Projeto Rede Colaborativa 

GT Previne Brasil 

Videoconferência com Mediadores do Curso de Aprimoramento em Práticas 
de Apoio 

28 de janeiro 
quinta-feira 

Reunião Gabinete do MS - Pré CIT 

Reunião da CIT 
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DATA COMPROMISSOS 

29 de janeiro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

FEVEREIRO DE 2021 

03 de fevereiro 
quarta-feira 

Reunião DGIP – E-SUS Módulo Planejamento 

05 de fevereiro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Acolhimento Novos Gestores - Sergipe 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

11 de fevereiro 
quinta-feira 

Acolhimento novos Gestores Alagoas 

12 de fevereiro 
sexta-feira 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

22 de fevereiro 
segunda-feira 

Reunião com a Presidente do COSEMS/PB – Pauta: Vacinação e combate 
à Covid-19 

23 de fevereiro 
terça-feira 

Acolhimento de novos Gestores Tocantins 

24 de fevereiro 
quarta-feira 

Reunião do CONARES 

Reunião com o Presidente do COSEMS/AL e o Sr. Pedro Madeiro 

25 de fevereiro 
quinta-feira 

Reunião da CIT 

26 de fevereiro 
sexta-feira 

Reunião com o CONASS e a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) 

Reunião SVS CME 

Reunião com Gerentes da Gerência Geral 

FONTE: AGENDA GOOGLE – GABINETE DO CONASEMS 
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7.2 REUNIÕES DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTE 

7.2.1 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE DE 2020 

Em 17 de dezembro de 2020, foi realizada a 9ª (nona) Reunião Ordinária 

da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), a última do ano, nas dependências 

da Organização Pan-Americana da Saúde da Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS), em Brasília/DF; com a presença do Presidente do CONASEMS, 

Wilames Freire, e de outros representantes da Entidade, além de autoridades do 

Ministério da Saúde e do CONASS. O Resumo Executivo contendo a relação 

dos participantes e os pontos de pauta da reunião está disponível na Figura X, 

mais adiante. 

Em sua fala de abertura, o presidente do CONASEMS, Wilames Freire, 

falou sobre o Canal Mais Conasems, projeto que terá início em 2021: “...O canal 

de televisão do CONASEMS não vai atender somente às demandas da nossa 

instituição. Ele é um instrumento que deverá ser usado pelo SUS, para atender 

às demandas da sociedade brasileira. Nós vamos iniciar fazendo capacitações, 

mas queremos levar para todo o país informação útil, de forma ágil e com 

qualidade...”.  

No evento, o Ministério da Saúde apresentou o Plano Nacional de 

Imunização para Covid-19; e os participantes discutiram sobre o Programa 

Previne Brasil e atualizações sobre a pandemia do coronavírus no Brasil. Foi 

informado que esse programa propiciou um salto no número de pessoas 

cadastradas na Estratégia de Saúde da Família. Em 2018, eram 74,685 milhões 

(setenta e quatro milhões e seiscentos e oitenta e cinco mil) de nomes 

cadastrados e esse número saltou para 119,903 milhões (cento e dezenove 

milhões e novecentos e três mil) no segundo quadrimestre de 2020.  

Sobre o assunto, a Vice-Presidente do CONASEMS, Cristiane Pantaleão 

salientou que “...esses números sinalizam a valorização da Atenção Básica. Nós 

precisamos conhecer a nossa população porque quase 85% das situações de 

saúde podem ser resolvidas na Atenção Básica. Foram quase três bilhões de 

reais investidos a mais nesse ano em comparação com 2019 e isso é 

extremamente positivo. E sabe o que é surpreendente? Mesmo em um ano de 
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pandemia, mais de 50% dos municípios brasileiros conseguiram alcançar os 

indicadores de saúde e receberão incentivo extra por terem cumprido a meta...”.  

Durante a reunião foram pactuadas Portarias com o incentivo financeiro 

para ações ligadas ao cuidado de pessoas com albinismo e um projeto de 

revitalização de Unidades Básicas de Saúde a partir do trabalho de pessoas 

privadas de liberdade.   

FIGURA X 
RESUMO EXECUTIVO DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

TRIPARTITE – 17/12/2020 – BRASÍLIA/DF 
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FIGURA XI 
 REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA 9ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES 

TRIPARTITE 
17/12/2020 – BRASÍLIA/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PRÓPRIA 

7.2.2 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE DE 2021 

Em 28 de janeiro de 2021, foi realizada a 1ª (primeira) Reunião Ordinária 

da CIT16, nas dependências da OPAS/OMS, em Brasília/DF. O Resumo 

Executivo contendo a relação dos participantes e os pontos de pauta da reunião 

está disponível na Figura XIII, mais adiante. 

 

 

 

 

                                            
16 Conforme notícia publicada na página de Notícias do Portal do CONASEMS, na internet 
(https://www.conasems.org.br/primeira-cit-de-2021-discute-temas-importantes-relacionados-ao-
enfrentamento-da-covid-19/). 

https://www.conasems.org.br/primeira-cit-de-2021-discute-temas-importantes-relacionados-ao-enfrentamento-da-covid-19/
https://www.conasems.org.br/primeira-cit-de-2021-discute-temas-importantes-relacionados-ao-enfrentamento-da-covid-19/
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Dentre os principais temas da pauta estiveram o panorama da pandemia 

de Covid-19; leitos clínicos e UTI; abastecimento de insumos; e o Plano Nacional 

de Operacionalização da Vacinação. O presidente do CONASEMS, Wilames 

Freire, ressaltou o trabalho dos mais de 90 mil profissionais de saúde 

diretamente envolvidos na campanha de vacinação contra a Covid-19. “Gostaria 

de parabenizar e agradecer em nome da população brasileira. Vamos precisar 

do empenho de vocês para essa campanha que vai ser um grande desafio para 

o SUS”. O presidente também falou sobre a transferência dos pacientes de 

Manaus para serviços de outras cidades. “Gostaria também de agradecer os 

municípios que receberam os pacientes do Amazonas, isso mostra a 

solidariedade do Brasil e a força do SUS, que é universal e único”.  

O Presidente Wilames comentou sobre o lançamento do Projeto 

ImunizaSUS, na semana anterior, que pretende transformar as UBS em salas de 

aula para dar apoio técnico aos vacinadores, manifestando sua opinião de que 

a oferta de apoio técnico e qualificação para os profissionais da saúde, que estão 

“na ponta” era oportuna e necessária.  

FIGURA XII 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 1ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE  

28/01/2021 – BRASÍLIA/DF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PRÓPRIA 

https://www.conasems.org.br/lancamento-do-projeto-imunizasus-educacao-permanente-pesquisa-e-mobilizacao-social/
https://www.conasems.org.br/lancamento-do-projeto-imunizasus-educacao-permanente-pesquisa-e-mobilizacao-social/
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FIGURA XIII 
RESUMO EXECUTIVO DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

TRIPARTITE – 28/01/2021 – BRASÍLIA/DF 
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7.2.3 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE DE 2021 

Em 25 de fevereiro de 2021, o Presidente do CONASEMS, Wilames 

Freire, juntamente com Diretores e o Secretário Executivo, participou da 2ª 

(segunda) Reunião Ordinária da CIT17, presidida pelo Ministro da Saúde Eduardo 

Pazuello e realizada nas dependências da OPAS/OMS, em Brasília/DF. O 

Resumo Executivo contendo a relação dos participantes e os pontos de pauta da 

reunião está disponível na Figura XV.  

Cabe destacar que o principal ponto da pauta da reunião foi a pandemia 

do novo coronavírus no Brasil. O Ministro da Saúde divulgou um cronograma de 

entrega dos próximos lotes das vacinas produzidas pela Fiocruz e pelo Instituto 

Butantan. No cronograma também já estavam previstas as aquisições de 

imunizantes de outros laboratórios, bem como o recebimento de doses pelo 

convênio global Covax Facility via Organização Mundial da Saúde.  

O Ministro abordou, ainda, a questão dos 18 (dezoito) bilhões de reais 

parados em conta para uso exclusivo contra a Covid-19, afirmando que todos os 

entes federativos precisam assumir responsabilidades para que esse recurso 

seja efetivamente usado pelas prefeituras e governos estaduais. Informou que o 

Ministério não vai deixar de disponibilizar leitos para a Covid, mas que é preciso 

que seja feita reserva de equipamentos e medicamentos, além da contratação 

de pessoal. 

O Presidente do CONASEMS ressaltou que o primeiro atendimento é o 

diferencial que o Brasil tem em relação a outros países no acesso à população: 

“.... Temos 47 mil salas de vacina, além de 2.073 Centros Covid espalhados em 

1.061 municípios. Essa estrutura chega a todos os cantos desse país e, para 

além da estrutura física, temos a capacidade humana. O CONASEMS lançou o 

curso ImunizaSUS para capacitar 94,5 mil profissionais de saúde sobre as ações 

de imunização, incluindo também a atuação no combate ao coronavírus...”.  

 

                                            
17 Conforme notícia publicada na página de Notícias do Portal do CONASEMS na internet 
(https://www.conasems.org.br/cit-pactuada-portaria-que-muda-repasse-de-recursos-para-leitos-
de-uti-covid-19/) 

https://www.conasems.org.br/cit-pactuada-portaria-que-muda-repasse-de-recursos-para-leitos-de-uti-covid-19/
https://www.conasems.org.br/cit-pactuada-portaria-que-muda-repasse-de-recursos-para-leitos-de-uti-covid-19/
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Relativamente ao financiamento dos leitos de UTI para a Covid-19, em 

pactuação tripartite, ficou acertado que o pagamento seria alterado e o recursos 

seriam, doravante, repassados pelo Ministério da Saúde em parcelas mensais; 

sendo o valor da diária mantido em R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). 

Atualmente, os leitos são habilitados por um período de 90 dias, podendo 

ser prorrogado. Assim que a nova Portaria for publicada no Diário Oficial da 

União, o repasse do recurso para os municípios será feito pelo Ministério da 

Saúde a partir de uma autorização, condicionada à avaliação técnica da vaga 

disponível para tratamento do paciente. A autorização não precisará ser 

renovada e será mantida enquanto perdurar a pandemia. Serão pagos os valores 

retroativos dos leitos que foram utilizados nos meses de janeiro e fevereiro.  

Sobre o assunto, o Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 

Junqueira, afirmou que é fundamental pactuar imediatamente essa resolução. 

“...O fato de pagar o valor integral é essencial. Não estamos falando de valor por 

produção e sim de pagamento mensal e isso é um avanço. Acaba com a história 

de a cada 90 dias fazer uma nova autorização. Todos os leitos de UTI Covid-19 

estarão financiados pelo Ministério da Saúde enquanto perdurar a pandemia...”.  

FIGURA XIV 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

TRIPARTITE - 25/02/2021 – BRASÍLIA/DF 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    FONTE: PRÓPRIA 
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FIGURA XV 
RESUMO EXECUTIVO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES 

TRIPARTITE – 25 DE FEVEREIRO DE 2021 – BRASÍLIA/DF 
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7.3 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 e membros do CONARES, 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 novembro de 2020 a fevereiro de 2021, em razão das 

medidas de isolamento social adotadas em combate à pandemia do Coronavírus, 

as reuniões do CONARES ocorrerem por webconferência, transmitidas da Sala 

de Reuniões do CONASEMS, realizadas nos dias 26 de novembro de 2020 e 24 

de fevereiro de 2021.  

As reuniões da Diretoria Executiva Nacional Foram presenciais, realizadas 

em 16 de dezembro de 2020 e em 27 de janeiro de 2021, em salas de reuniões 

do Kubitschek Plaza Hotel, em Brasília/DF. Ao encerramento da Reunião do dia 

16, foi realizado o Coquetel de Inauguração do Centro de Produção Audiovisual 

(Estúdio) do CONASEMS, considerando como o início de um importante passo 

na capacitação em massa para os profissionais de Saúde Pública de todo o País, 

para o exercício, de forma homogênea, econômica e eficaz, visando o 

fortalecimento do Sistema Único de Saúde. 

As pautas tratadas em ambas as reuniões constam da Tabela XIII, a 

seguir. 
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TABELA XIII  

REUNIÕES DO CONARES E DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DO CONASEMS  

NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 

REUNIÃO E DATA LOCAL E PAUTA DA REUNIÃO 

1. CONARES 

26 DE NOVEMBRO 

DE 2020 

Local: Virtual, a partir da sala de reuniões da Sede do CONASEMS. Link: 
https://conasems-
br.zoom.us/j/91623678751?pwd=eGNHVUZLZFNDMnpIRnZhRyt0dTRUdz09 

Pauta: (i) Informes; (ii) Terapias Inovadoras – Novartis; (iii) Manual do 
Gestor;(iv) Leitos de UTI – Manutenção, Credenciamento, 
Reconhecimento de Dívida; (v) Leitura da Ata do Conselho Fiscal do 
CONASEMS; (vi) Previne Brasil 2021; (vii) Implantação da Rede Nacional 
de Dados de Saúde; (viii) Mais Médicos – Panorama Geral; (ix) Portaria 
220 – Acórdão do TCU; (x) Incidente de Segurança; (xi) Resultados 
Preliminares: Pesquisa em Gestão Orçamentária e Financeira; (xii) 
Encerramento do prazo para reprogramação de saldos / Transposição de 
recursos; (xiii) Testagem/Plano de Imunização–SVS; e (xiv) Encerramento. 

2. DIRETORIA 

16 DE DEZEMBRO 

DE 2020 

Local: Kubitschek Plaza Hotel – Setor Hoteleiro Norte Quadra 2 Bloco E - 
Asa Norte, Brasília/DF, Sala Congonhas (Cobertura) 

Pauta: (i) Abertura; (ii) Panorama da pandemia Covid-19; (iii) Redes de 
Atenção: leitos de UTI, respiradores, centros de atendimento; (iv) Atenção 
Básica: análise de 2020 e perspectivas para 2021; e (v) Inauguração do 
Centro de Produção Audiovisual (Estúdio) do CONASEMS 

3. DIRETORIA  

27 DE JANEIRO DE 

2021 

Local: Kubitschek Plaza Hotel – Setor Hoteleiro Norte Quadra 2 Bloco E - 
Asa Norte, Brasília/DF, Sala Caxambu (Cobertura) 

Pauta: (i) Abertura; (ii) Informes; (iii) Cronograma de Acolhimento dos 
novos Gestores; (iv) Auditoria nos COSEMS; (v) Campanha de Imunização 
/ Projeto ImunizaSUS; (vi) E-SUS Notifica/Alimentação; (vii) Comitê de 
Governança da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19; e (viii) 
Pauta da CIT de 28/01/2021 

4. CONARES 

24 DE FEVEREIRO 

DE 2021 

Local: Virtual, a partir da sala de reuniões da Sede do CONASEMS. Link: 
https://conasems-
br.zoom.us/j/91045250452?pwd=UmVaNGFNbXRlZ1B6R1UxOFRJYVBKQT09 

Pauta: (i) Abertura: Vídeo Institucional do Projeto Aedes na Mira; (ii) ICMS 
– Cadeia produtiva (insumos, equipamentos e medicamentos); (iii) Análise 
de Conjuntura: Vacina Covid; Leitos de UTI Covid; Centros de 
Atendimentos Covid; Sistema de Informação: UTI (Notifica) e Imunização 
(SIPNI); Previne Brasil; Programa Mais Médicos; Saldo em conta; 
Oncologia; (iv) Recomposição de Diretoria do CONASEMS / Atualização 
da documentação relativa à nomeação no cargo de Gestor Municipal; (v) 
Lançamento do Manual do Gestor 2021; (vi) Cursos do CONASEMS – 
cenários e prazos; (vii) Consolidado das respostas do questionário do 
CONASEMS enviado aos Membros do CONARES sobre as demandas dos 
municípios e proposta de planejamento da Instituição; e (viii) Pauta CIT de 
25/02/2021 

FONTE: RELATÓRIO PARA O CONSELHO FISCAL DO CONASEMS DO PERÍODO DE NOVEMBRO/2020 A 

FEVEREIRO DE 2021 

https://conasems-br.zoom.us/j/91045250452?pwd=UmVaNGFNbXRlZ1B6R1UxOFRJYVBKQT09
https://conasems-br.zoom.us/j/91045250452?pwd=UmVaNGFNbXRlZ1B6R1UxOFRJYVBKQT09
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FIGURA XVI 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DO 

CONASEMS – 16 DE DEZEMBRO DE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: PRÓPRIA 

Para a viabilização das reuniões do CONARES, realizadas de forma 

virtual, foi disponibilizada estrutura para videoconferência, com fornecimento de 

equipamentos audiovisuais e um técnico de transmissão e audiovisual. As 

reuniões da Diretoria Executiva Nacional, realizadas de forma presencial, foram 

providenciadas, além da estrutura física nos locais das reuniões, passagens 

aéreas, ajuda de custo, hospedagens e alimentação aos membros da Diretoria 

do CONASEMS, incluindo Coquetel de Inauguração do Estúdio do CONASEMS 

(TRE nº 046 e 049 de 2020 e 001 e 004 de 2021). 

7.4 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.  
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No período de referência deste Relatório, o Conselho Fiscal reuniu-se, 

ordinariamente, no dia 25 de novembro de 2020, de forma virtual, pelo link: 
https://conasems-br.zoom.us/j/93720711282?pwd=R1lNTmtJRzdVcGE3UnJPMUpLM0F5UT09. 

Constaram da pauta da reunião os seguintes assuntos: (i) Abertura e 

apresentação dos participantes; (ii) Apresentação sobre o processo de Prestação 

de Contas dos COSEMS (maio a agosto de 2020); (iii) Apresentação das 

atividades das Assessorias Técnica, Jurídica e de Comunicação Social (julho a 

outubro de 2020); (iv) Demonstração da aplicação dos recursos das atividades 

promovidas pelo CONASEMS (julho a outubro de 2020); (v) Demonstração 

financeira da aplicação dos recursos das atividades promovidas pelo 

CONASEMS (julho a outubro de 2020); (vi)  Elaboração e finalização da Ata da 

Reunião; e (vii) Encerramento.  

Participaram da referida reunião 15 (quinze) pessoas, sendo elas: o 

Presidente Wilames Freire Bezerra, o Secretário Executivo, o Diretor Financeiro, 

6 (seis) membros do Conselho Fiscal, 1 (um) Assessor Técnico do CONASEMS, 

4 (quatro) integrantes da Gerência Geral do CONASEMS, responsáveis pelo 

evento, a saber: a Gerente Geral, a Gerente Administrativa, o Gerente 

Orçamentário e Financeiro e o Gerente de Projetos, além da Analista de Projetos, 

integrante desta última Gerência.  

Para a viabilização do referido evento foi disponibilizada estrutura para 

videoconferência, com fornecimento de equipamentos audiovisuais e um técnico 

de transmissão e audiovisual (TRE nº 047/2020). 

7.5 TERMOS DE REFERÊNCIA DE EVENTOS  

A Secretaria Executiva do CONASEMS, por meio da Gerência 

Administrativa/Gerência Geral, é a responsável pela viabilização dos eventos 

promovidos pelo Conselho, ou nos quais esse se fez representar, que demandam 

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, é 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. 
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A Tabela XIV, a seguir, relaciona os TRE relativos aos eventos realizados 

no período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. 

TABELA XIV 
RELAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS PELO CONASEMS 

PERÍODO: NOVEMBRO DE 2020 A FEVEREIRO DE 2021 

TER Nº EVENTO 

044/2020 

1º Congresso Virtual do CONASEMS, Webinário “Como organizar a 
Vigilância em Saúde no atual cenário epidemiológico? ”, promovido em 06 
de novembro de 2020, das 14:00h às 16:30h. Objetivo: Promover o alinhamento 
e diálogo qualificado com especialistas e convidados sobre os desafios para a 
organização das ações de Vigilância em Saúde nos municípios tendo em vista o 
atual cenário epidemiológico. Responsáveis pelo Evento: Assessores Técnicos 
do CONASEMS Kandice Falcão e Alessandro Chagas, e Consultora Rosângela 
Treichel. Disponibilização de estrutura para videoconferência, com fornecimento 
de equipamentos audiovisuais e um técnico de transmissão e audiovisual 

045/2020 

1º Encontro Virtual do Projeto Aedes na Mira, promovido nos dias 06 e 11 de 
novembro de 2020, das 14:30h às 16:00h. Objetivo: Manter a mobilização dos 
profissionais de saúde, especialistas, COSEMS e municípios em torno das ações 
de vigilância e enfrentamento às arboviroses. Responsáveis pelo Evento: 
Assessores Técnicos do CONASEMS Kandice Falcão, Flávio Álvares e 
Alessandro Chagas, e Consultora Rosângela Treichel.   Disponibilização de 
estrutura para videoconferência, com fornecimento de equipamentos 
audiovisuais e um técnico de transmissão e audiovisual 

046/2020 

Reunião Virtual do Conselho Nacional de Representantes Estaduais do 
CONASEMS (CONARES), realizada em 26 de novembro de 2020, a partir das 
17:00h. Pauta consta do subitem 7.3, Tabela XIII.  Disponibilização de estrutura 
para videoconferência, com fornecimento de equipamentos audiovisuais e um 
técnico de transmissão e audiovisual 

047/2020 

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do CONASEMS, realizada em 25 de 
novembro de 2020, das 09:00h às 12:00h, por videoconferência. Objetivo:  
Apreciação da Prestação de Contas do CONASEMS referente ao período de julho 
a outubro de 2020; Apresentação sobre o processo de Prestação de Contas dos 
COSEMS relativas ao período de maio a agosto de 2020. Responsáveis pelo 
evento: Gerências Administrativa, Orçamentária e Financeira e de Projetos – 
Gerência Geral do CONASEMS. Disponibilização de estrutura para 
videoconferência, com fornecimento de equipamentos audiovisuais e um técnico 
de transmissão e audiovisual 

048/2020 

Webinário “Governança Regional em Saúde: A experiência do Guia 
Orientador para enfrentamento da Pandemia na Rede de Atenção à Saúde” e 
Mesa de Encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, promovidos 
em 12 de novembro de 2020, das 14:00h às 16:30h, em Brasília/DF, com 
transmissão via Web. Objetivos: Apresentar e debater a experiência de 
implementação do Guia Orientador; e, durante a Mesa de Encerramento do 
Congresso, realizar o lançamento de três publicações (V. subitens 5.1 a 5.3). 
Disponibilização de sala para 30 pessoas, com materiais e equipamentos, além 
de água e café, como também infraestrutura para transmissão Web 
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TER Nº EVENTO 

048/2020 

Reunião presencial da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS, realizada 
em 16 de dezembro de 2020, a partir das 10:00h, no Kubitschek Plaza Hotel, 
Setor Hoteleiro Norte, Sala Congonhas (Cobertura), Brasília/DF, com posterior 
Coquetel de Encerramento/inauguração do Estúdio do CONASEMS, no Lago 
Norte, Brasília/DF. Pauta consta do subitem 7.3, Tabela XIII. Disponibilização de  
estrutura física no local da reunião, passagens aéreas, ajuda de custo, 
hospedagens e alimentação aos membros da Diretoria do CONASEMS 

001/2021 

Reunião presencial da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS, realizada 
em 27 de janeiro de 2021, das 14:00h às 18:00h, no Kubitschek Plaza Hotel, Setor 
Hoteleiro Norte, Sala Caxambu (Cobertura), Brasília/DF.  Pauta consta do subitem 
7.3, Tabela XIII. Disponibilização de  estrutura física no local da reunião, 
passagens aéreas, ajuda de custo, hospedagens e alimentação aos membros da 
Diretoria do CONASEMS 

004/2021 

Reunião Virtual do Conselho Nacional de Representantes Estaduais do 
CONASEMS (CONARES), realizada em 24 de fevereiro de 2021, a partir das 
16:00h. Pauta consta do subitem 7.3, Tabela XIII.  Disponibilização de estrutura 
para videoconferência, com fornecimento de equipamentos audiovisuais e um 
técnico de transmissão e audiovisual  

FONTE: REGISTROS DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/GERÊNCIA GERAL DO CONASEMS (2020/2021)  
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8 PUBLICAÇÕES DO CONASEMS 

De novembro de 2020 a fevereiro de 2021 o CONASEMS lançou, 

oficialmente, as publicações a seguir apresentadas. 

8.1 CADERNO DE TEXTOS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS MUNICÍPIOS 

Durante o encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS, 

realizado no dia 12 de novembro de 2020, foram lançadas três publicações que 

refletem a execução do SUS na ponta. Uma delas foi o Caderno de Textos - 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS MUNICÍPIOS, cuja elaboração foi proposta no 

âmbito do Projeto Aedes na Mira, viabilizado por um convênio celebrado entre o 

CONASEMS e a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. 

A publicação foi desenvolvida em parceria entre o CONASEMS e o 

Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS), um dos 

parceiros do Projeto, com o objetivo de dar suporte à gestão municipal e às suas 

equipes, na perspectiva de contribuir para a mobilização de uma rede articulada 

com diversos atores visando criar respostas mais assertivas no cuidado da 

saúde das pessoas e na adoção de ações conjuntas no território entre Vigilância 

em Saúde e Atenção Básica. Os textos nela contidos foram elaborados por um 

conjunto de profissionais de grande vivência no desenvolvimento das mais 

variadas atividades de Vigilância em Saúde no âmbito municipal e com grande 

comprometimento com o processo de consolidação do SUS. 

FIGURA XVII 

CAPA E CONTRACAPA DO 

CADERNO DE TEXTOS -   
VIGILÂNCIA EM SAÚDE NOS 

MUNICÍPIOS 

 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/11/CADERNO-DE-TEXTOS-

VIGILANCIA-EM-SAUDE-NOS-MUNICIPIOS-1-3.PDF 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Caderno-de-Textos-Vigilancia-em-Saude-nos-municipios-1-3.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Caderno-de-Textos-Vigilancia-em-Saude-nos-municipios-1-3.pdf
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8.2 CATÁLOGO DA MOSTRA DE PROJETOS DE INTERVENÇÃO DO 

PROJETO AEDES NA MIRA 

O Catálogo da Mostra de Projetos de Intervenção do Projeto Aedes 

na Mira também foi lançado no dia 12 de novembro de 2020, durante o 

encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS. O Catálogo contém o 

registro de experiências de todo o País, escritas pelos alunos das iniciativas 

educacionais disponibilizadas pelo Projeto Aedes na Mira, desenvolvido em 

parceria com o Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social 

(IPADS), a Associação Brasileira de Profissionais de Epidemiologia de Campo 

(ProEpi) e o Ministério da Saúde (MS). 

O conteúdo do Catálogo refletiu o resultado de um processo de 

construção coletiva, que teve início com a participação dos alunos nas 

capacitações realizadas pelo Projeto Aedes na Mira e desdobrou-se em ações 

práticas de integração no território entre Vigilância em Saúde e Atenção Básica 

à Saúde. Esse trabalho coletivo reuniu 264 (duzentos e sessenta e quatro) 

autores de experiências e projetos de intervenção, durante o XXXV Congresso 

Nacional do CONASEMS, realizado em Brasília/DF, em julho de 2019. A 

publicação está disponível no Portal do CONASEMS na internet, por meio do link 

(https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Aedes-na-Mira.pdf). 

FIGURA XVIII 
ILUSTRAÇÃO DA CAPA DO CATÁLOGO DA MOSTRA DO PROJETO AEDES NA MIRA 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/PUBLICADO-CATALOGO-DOS-PROJETOS-DE-INTERVENCAO-
DO-AEDES-NA-MIRA/ 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Aedes-na-Mira.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Aedes-na-Mira.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Aedes-na-Mira.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Catalogo-Aedes-na-Mira.pdf
https://www.conasems.org.br/publicado-catalogo-dos-projetos-de-intervencao-do-aedes-na-mira/
https://www.conasems.org.br/publicado-catalogo-dos-projetos-de-intervencao-do-aedes-na-mira/
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8.3 CATÁLOGO DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DA 16ª MOSTRA BRASIL, 

AQUI TEM SUS 

O Catálogo de Experiências Exitosas da 16ª Mostra Brasil, aqui tem 

SUS18, igualmente foi lançado em 12 de novembro de 2020, como parte da 

programação de encerramento do 1º Congresso Virtual do CONASEMS.19  A 

publicação reflete o resultado do trabalho conjunto de diversos atores: as 

gestões municipais, engajadas com a efetivação das políticas de saúde nos 

territórios; os COSEMS, mobilizadores de boas experiências; e o CONASEMS, 

que com sua capilaridade mostra ao País o SUS que dá certo (vide Figura XIX). 

A Mostra Brasil, aqui tem SUS tem se ampliado a cada ano, trazendo 

inovações que permitem maior participação dos atores, interatividade com o 

público, premiações que ampliam o reconhecimento, dentre outras iniciativas; e, 

pelo quinto ano consecutivo, a Mostra ultrapassa as fronteiras dos Congressos 

Nacionais do CONASEMS a partir da realização do Catálogo. Nele estão 

registrados os trabalhos apresentados na Mostra, contemplando relatos que 

revelam como os profissionais de saúde têm superado limitações estruturais 

para garantir o direito à saúde de todo brasileiro, de acordo com suas 

necessidades. Dessa forma, a edição do Catálogo tem dado maior visibilidade 

aos resultados da Mostra Brasil, aqui tem SUS, ao permitir que um número cada 

vez maior de pessoas possa conhecer boas experiências de atenção à saúde 

desenvolvidas em todas as regiões do País. 

Em sintonia com o processo de constante aprimoramento da Mostra 

Brasil, aqui tem SUS, o Catálogo também tem se renovado. Na edição de 

novembro de 2020, foram apresentadas 500 (quinhentas) experiências exitosas, 

quase o dobro das publicações anteriores, demonstrando o crescimento da 

Mostra. O Catálogo também inovou na apresentação dos trabalhos, que foram 

agrupados a partir de diferentes temáticas e categorias estabelecidas na Mostra, 

                                            
18 Ocorrida em julho 2019, em Brasília/DF, durante o XXXV Congresso Nacional do CONASEMS 
19Notícia publicada em 12/11/2020 no Portal do CONASEMS na internet 
(https://www.conasems.org.br/confira-o-catalogo-de-experiencias-exitosas-da-16a-mostra-
brasil-aqui-tem-sus/) 

https://issuu.com/conasems_/docs/catalogo_2019_arte_web-p_ginas-1-3_10-11_18-20_26_
https://issuu.com/conasems_/docs/catalogo_2019_arte_web-p_ginas-1-3_10-11_18-20_26_
https://www.youtube.com/watch?v=gtA5_IqW9hg
https://www.conasems.org.br/confira-o-catalogo-de-experiencias-exitosas-da-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/
https://www.conasems.org.br/confira-o-catalogo-de-experiencias-exitosas-da-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/
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e não mais por localização geográfica e divididos por Estados e Municípios, como 

nos Catálogos anteriores. Outra inovação foi o layout da publicação, que foi 

reformulado para contemplar imagens do acervo da Mostra, com fotos que 

fortalecem as narrativas, pois explicitam ainda mais a relação que vai sendo 

construída cotidianamente entre profissionais e usuários do SUS. 

Com quase 400 (quatrocentas) páginas, o Catálogo está disponível no 

Portal do CONASEMS na internet, em versão on-line para leitura 

(https://issuu.com/conasems__/docs/catalogo-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus-1-1) e 

para baixar em PDF (https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Catalogo-

16a-Mostra-Brasil-aqui-tem-SUS-1-1.pdf). 

FIGURA XIX 

ILUSTRAÇÕES DO CATÁLOGO DA 16ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS - 2019 
 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CONFIRA-O-CATALOGO-DE-EXPERIENCIAS-EXITOSAS-DA-

16A-MOSTRA-BRASIL-AQUI-TEM-SUS/ 

  

https://issuu.com/conasems__/docs/catalogo-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus-1-1
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Catalogo-16a-Mostra-Brasil-aqui-tem-SUS-1-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Catalogo-16a-Mostra-Brasil-aqui-tem-SUS-1-1.pdf
https://www.conasems.org.br/confira-o-catalogo-de-experiencias-exitosas-da-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/
https://www.conasems.org.br/confira-o-catalogo-de-experiencias-exitosas-da-16a-mostra-brasil-aqui-tem-sus/
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8.4 GUIA DA ESTRATÉGIA APOIADOR COSEMS-CONASEMS  

O Guia da Estratégia Apoiador COSEMS-CONASEMS foi lançado em 

18 de dezembro de 2020, em formato digital, pelo CONASEMS, o Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) e o Ministério da Saúde (MS), e foi desenvolvido 

no âmbito do Projeto Formação Rede Colaborativa para Fortalecimento da 

Gestão Municipal do SUS (Projeto Rede Colaborativa ou Projeto Apoiador), 

implementado através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional 

do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) (vide Figura XX).   

O objetivo da publicação foi registrar a origem, o desenvolvimento e a 

visão de futuro da Estratégia Apoiador COSEMS-CONASEMS, apresentando os 

trabalhos produzidos pelos integrantes da Rede Colaborativa COSEMS-

CONASEMS no triênio 2018-2020. O Guia, onde também são apresentados 

depoimentos de representantes do Grupo Executivo do Projeto e entrevistas com 

atores, conceitua a Estratégia de Apoio, explicando o papel e a formação de seus 

integrantes e trazendo seus principais desafios e perspectivas.  

O formato da publicação é interativo, sendo apresentado de forma sucinta 

como um convite à leitura e à interatividade com o material, que dispõe de 

diferentes formas de acesso, como QRCode.  Durante a solenidade de 

lançamento do Guia, o Vice-Presidente do CONASEMS, Charles Cézar 

Tocantins, reafirmou a importância da publicação, não apenas como registro 

histórico das ações do Apoio em seu passado, mas como importante norte do 

que se deseja dessa estratégia em seu futuro. 

FIGURA XX 

CAPA DO GUIA DA ESTRATÉGIA 

APOIADOR COSEMS-CONASEMS 

 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/WP-

CONTENT/UPLOADS/2021/02/GUIA_DA_ESTRATEGIA_APOIADOR_COSEMS-CONASEMS-1.PDF 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Guia_da_Estrategia_Apoiador_COSEMS-CONASEMS-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/02/Guia_da_Estrategia_Apoiador_COSEMS-CONASEMS-1.pdf
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8.5 GUIA ORIENTADOR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

COVID-19 NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Em novembro de 2020, em parceria com o CONASS, o CONASEMS 

lançou a terceira edição do Guia Orientador para o Enfrentamento da 

Pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde, que havia sido lançado 

originalmente em maio de 2020. O Guia, com essa edição, foi atualizado, com o 

acréscimo de itens relativos à Segurança do Paciente e à reabilitação pós-

Covid-19, conteúdos motivados pelas mudanças e pela adesão de novos 

protocolos de atendimento e manejo da doença (vide Figura XXI).  

Foram acrescentados materiais mais robustos para apoiar as ações dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) no enfrentamento da pandemia (Anexo 

VIII) e sobre Telemedicina/Teleassistência (Anexo VI). Também foi introduzido 

o checklist da Rede Materno Infantil (Anexo V) e as novas Portarias do Ministério 

da Saúde, além de atualizações técnicas. O Guia foi disponibilizado no Portal do 

CONASEMS na Internet, podendo ser acessado por meio do link 

(https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-

Conasems-VERS%C3%83O-FINAL-3.pdf). 

FIGURA XXI 
ILUSTRAÇÃO DA CAPA DA 3ª EDIÇÃO DO GUIA ORIENTADOR PARA O 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

FONTE:HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CONFIRA-3A-EDICAO-ATUALIZADA-DO-GUIA-DE-

ENFRENTAMENTO-A-COVID-19/ 

 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-3-edicao-revisao-1-mesclado-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-3-edicao-revisao-1-mesclado-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-VERS%C3%83O-FINAL-3.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Instrumento-Orientador-Conass-Conasems-VERS%C3%83O-FINAL-3.pdf
https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/confira-3a-edicao-atualizada-do-guia-de-enfrentamento-a-covid-19/
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8.6 MANUAL DO (A) GESTOR (A) MUNICIPAL DO SUS – DIÁLOGOS NO 

COTIDIANO  

No final de fevereiro de 2021, foi lançada a segunda versão digital do 

Manual do (a) Gestor (a) Municipal do SUS – Diálogos no Cotidiano, que se 

consolida como um guia de apoio à organização da gestão municipal do Sistema 

Único de Saúde (vide Figura XXII). O Manual faz parte de um conjunto articulado 

de ações realizadas pelo CONASEMS em parceria com COSEMS/RJ e com o 

Laboratório de Pesquisa sobre Práticas de Integralidade em Saúde do Instituto 

de Medicina Social Hésio Cordeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(LAPPIS/IMS/UERJ); e vem sendo desenvolvido desde 2016, sendo sua primeira 

edição elaborada para acolher os gestores municipais de saúde que iniciaram 

sua gestão no ano de 2017. 

Essa segunda edição eletrônica inaugura uma nova estrutura para o 

CONASEMS, voltada para a elaboração e veiculação de conteúdos formativos e 

educacionais em múltiplas plataformas, com alta disponibilidade. Trata-se, em 

síntese, de disponibilizar esses conteúdos em formatos adequados para 

Educação a Distância (EAD) em um robusto Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA), acessível por meio de microcomputadores e dispositivos móveis, e na 

programação de um canal de TV (Canal Mais Conasems), ou ainda por meio de 

Redes Sociais. 

O Manual foi disponibilizado no Portal do CONASEMS na internet 

(https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/02/manual_do_gestor_2021_F02.pdf). 

FIGURA XXII 

ILUSTRAÇÕES DA CAPA DO 

MANUAL DO (A) GESTOR (A) 
MUNICIPAL DO SUS 

 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/MANUAL-DO-GESTOR-MUNICIPAL-DO-SUS-CONFIRA-A-

EDICAO-DE-2021/ 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/02/manual_do_gestor_2021_F02.pdf
https://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-municipal-do-sus-confira-a-edicao-de-2021/
https://www.conasems.org.br/manual-do-gestor-municipal-do-sus-confira-a-edicao-de-2021/


120 

 

 

 

8.7 REVISTA DA MOSTRA VIRTUAL BRASIL, AQUI TEM SUS – 

ENFRENTAMENTO À COVID-19 

A Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – Enfrentamento à Covid-19 recebeu 

847 (oitocentas e quarenta e sete) inscrições concluídas e, deste total, 629 

(seiscentas e vinte e nove) experiências foram selecionadas pelos COSEMS. A 

Revista da Mostra Virtual Brasil, aqui tem SUS – enfrentamento à Covid-19, 

lançada em 22 de dezembro de 202020, durante transmissão ao vivo na 

plataforma Zoom (vide Figura XXIII), é um compilado de reportagens especiais 

que contam um pouco mais sobre cada uma das 31 (trinta e uma) experiências 

exitosas, selecionadas para apresentarem seus projetos em lives especiais 

durante o 1º Congresso Virtual do CONASEMS. As experiências apresentadas 

mostraram o SUS vivo, com toda sua energia e potência, em todas as frentes de 

atuação no enfrentamento à pandemia, e destacaram a criatividade e a ousadia 

dos trabalhadores e gestores que foram em busca de informações para construir 

saídas e alternativas para o enfrentamento à pandemia, sem interromper a rotina 

que seguia necessária. 

FIGURA XXIII 

CAPA DA REVISTA DA MOSTRA 

VIRTUAL BRASIL, AQUI TEM SUS – 

ENFRENTAMENTO À COVID-19 

 

 

FONTE:HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/WP-

CONTENT/UPLOADS/2020/12/REVISTAMOSTRAVIRTUAL_CONASEMS_ARTE-1.PDF 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

referente ao período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021. 

Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2021. 

                                            
20 Notícia publicada em 22/12/2020 no Portal do CONASEMS na internet 
(https://www.conasems.org.br/lancamento-da-revista-da-mostra-virtual-brasil-aqui-tem-sus-
enfrentamento-a-covid-19/) 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/12/RevistaMostraVirtual_CONASEMS_ARTE-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/12/RevistaMostraVirtual_CONASEMS_ARTE-1.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2020/12/RevistaMostraVirtual_CONASEMS_ARTE-1.pdf
https://www.conasems.org.br/lancamento-da-revista-da-mostra-virtual-brasil-aqui-tem-sus-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/lancamento-da-revista-da-mostra-virtual-brasil-aqui-tem-sus-enfrentamento-a-covid-19/

