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1 APRESENTAÇÃO  

Nos termos do inciso VII do art. 40 do Estatuto Social do Conselho Nacional 

de Secretarias Municipais de Saúde (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.  

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

deste Conselho, após aprovados por suas instâncias diretivas, o CONASEMS tem 
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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 março a 30 de junho de 2021.   

As despesas realizadas pelo CONASEMS para o financiamento dessas 

atividades constam do Relatório Financeiro referente ao mesmo período, também 

publicado no Portal da Entidade na internet: 

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

2 SOBRE O CONASEMS  

O 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). 

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;   

                                            
1 Conforme art. 1º do Estatuto Social do CONASEMS 
2 Conforme art. 3º do Estatuto Social do CONASEMS 
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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 da Capital e um gestor municipal de saúde 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.  

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 

                                            
3 Conforme art.17 do Estatuto Social do CONASEMS 
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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 

(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 

(OAB). 

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.  

                                            
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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TABELA I 
 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONASEMS 

POSIÇÃO JUNHO/2021  

UNIDADES QUADRO DE PESSOAL 
1 Secretário Executivo 

Gabinete 1 (uma) Chefe de Gabinete 
3 (três) Empregadas 
1 (um) Empregado 
1 (um) Estagiário 

Assessoria Jurídica 2 (duas) Assessoras Jurídicas 

Assessoria de Comunicação Social 1 (uma) Coordenadora de Comunicação 
1 (uma) Editora Chefe de Comunicação 
1 (uma) Assessora de Imprensa 
1 (uma) Designer/Diretora de Arte 

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

Assessoria de Tecnologias de Informação e 
Comunicação 

vaga 

Gerência Geral 1 (uma) Gerente Geral 
1 (uma) Gerente Administrativa 
1 (um) Gerente de Projetos 
1 (um) Gerente Orçamentário - Financeiro 
7 (sete) Empregadas 
3 (três) Empregados 
1 (um) Estagiário 

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

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 (MS), 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. 
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Desde que implantado esse formato misto de atuação, o CONASEMS tem 

realização reuniões e conferências por meio eletrônico (via web), sobretudo para 

apoio aos Secretários Municipais de Saúde (SMS), com a participação de 

membros das equipes das Assessorias Técnica e Jurídica. No período de março 

a junho de 2021, 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.  

Nessa direção, no período sob referência, o CONASEMS executou vários 

projetos e atividades, com destaque para o início do funcionamento regular do 

Centro de Produção Audiovisual (Estúdio), inaugurado oficialmente em 16 de 

dezembro de 2020, em Brasília/DF, e do Núcleo Pedagógico, instalado na cidade 

de Belo Horizonte/MG, responsáveis pela produção de conteúdos audiovisuais do 

Portal Educacional da Entidade, o chamado Canal Mais Conasems. 

O Canal Mais Conasems centraliza as atividades formativas e educacionais 

desenvolvidas por esta Entidade, voltadas às Secretarias Municipais de Saúde, 

especialmente as atividades de Educação a Distância (EAD), e é dotado de um 

robusto Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), com um canal de TV e 

endereços nas redes sociais. O objetivo da criação e estruturação do Canal Mais 

Conasems foi contribuir para a maior qualificação das atividades formativas 

desenvolvidas pelo Conselho e ampliar a sua capacidade de alcance, fazendo 

chegar a informação e os programas de capacitação a todos os municípios 

brasileiros, mesmo aqueles que não tem sinal de internet, ou com conectividade 

limitada. 

FIGURA 1 

BANNER DE DIVULGAÇÃO DO 

CANAL MAIS CONASEMS 

 

 FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/SAIBA-COMO-ASSISTIR-O-CANAL-MAIS-CONASEMS-PELA-TELEVISAO/ 

https://www.conasems.org.br/saiba-como-assistir-o-canal-mais-conasems-pela-televisao/
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Outra atividade de relevo realizada no período foi a de acompanhamento 

da tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 (PLDO), 

junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional, que sofreu atraso em sua 

aprovação. 

Também no período foram comemorados os 33 (trinta e três) anos da 

instituição do CONASEMS, tendo o ex-Ministro da Saúde e atual Deputado 

federal, Ricardo Barros, realizado discurso no plenário da Câmara dos Deputados 

para celebrar a data, no qual destacou a importância das funções da Entidade e o 

seu papel fundamental para a implantação das políticas públicas de saúde pelos 

municípios. 

4 ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA 

4.1 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS  

A Assessoria Técnica do CONASEMS, constituída pelo conjunto de 

assessores vinculados tecnicamente ao Coordenador Técnico 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 (GTT), 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. 7  

                                            
7 Conforme arts. 5 e 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) Fortalecimento da Atenção Básica;  

e) Fortalecimento da Rede CONASEMS-COSEMS;  

f) Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde;  

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 março 

a 30 de junho 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 (SUS), 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.  

No período sob referência, foram realizadas reuniões semanais entre o 

Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, e os assessores 

responsáveis para acompanhamento das atividades da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) da Pandemia, no Congresso Nacional. Além disso, foram 

preparados relatórios diários sobre o andamento das atividades da CPI, para 

disponibilização no Fórum do Legislativo da Plataforma de Gestão do 

CONASEMS, na internet. 

Os principais registros realizados pela Assessoria Técnica, fruto do 

acompanhamento sistemático das atividades do Poder Legislativo no Congresso 

Nacional, estão apresentados, em ordem cronológica, na Tabela II, a seguir.  

TABELA II 
 REGISTROS DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO 

PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 20218  

DATA REGISTRO 

MARÇO DE 2021 

02 DE 

MARÇO DE 

2021 

1. Acompanhamento da Reunião Virtual entre um grupo de 
Governadores, representantes de cada uma das regiões do País, e o 
Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para ajustar a 
destinação de R$ 14,5   bilhões do Orçamento da União deste ano 
para a área da saúde, principalmente para o combate à pandemia 
O encontro entre Lira e os gestores estaduais ocorreu na tarde do dia 
02/03/2021, na residência oficial da Presidência da Câmara; O 
Presidente informou a criação de um grupo composto por um 
Governador de cada região do País e representantes da Câmara, do 
Senado e do Ministério da Saúde para acompanhar a importação de 
insumos e a fabricação das vacinas no País; segundo explicou o 
Presidente, o fundo será composto do somatório de todas as despesas 
orçamentárias diluídas, que serão totalizadas numa contabilidade única 
para o combate à pandemia9 

                                            
8 Registros realizados por Alessandra Giseli Matias, Assessora Técnica do CONASEMS 
9 Fonte: Agência Câmara de Notícias (Lira e governadores acertam destinar R$ 14,5 bilhões no 
Orçamento para a Saúde - Notícias - Portal da Câmara dos Deputados (camara.leg.br)) 
 

https://www.camara.leg.br/noticias/731850-lira-e-%3Cspan%20class=
https://www.camara.leg.br/noticias/731850-lira-e-%3Cspan%20class=
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DATA REGISTRO 

Em seguida, foi realizada reunião virtual entre a Assessora Legislativa 
do CONASEMS e Assessores Legislativos da Câmara que 
acompanharam a reunião presencial, para discussão do tema 

04 DE 

MARÇO DE 

2021 

2. Acompanhamento da Sessão de Votação do Senado Federal, na qual 
foi aprovada, em segundo turno, a PEC Emergencial  
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) prevê protocolos de 
contenção de despesas públicas e uma série de medidas que podem ser 
adotadas em caso de descumprimento do teto de gastos, regra que limita 
o aumento dos gastos da União à inflação do ano anterior 

Após reunião de líderes, o Presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou 
sua pretensão de discutir e aprovar admissibilidade da PEC Emergencial 
na terça-feira seguinte, mesmo dia em que esperava que os partidos 
fechassem acordo sobre comissões temáticas que, caso não ocorresse, 
seguiria a proporcionalidade 
O líder do governo na Câmara, Deputado Ricardo Barros, afirmou que 
havia consenso para manter o Bolsa Família dentro do teto de gastos, 
como aprovou o Senado, e que acreditava que os deputados 
preservariam o limite de R$ 44 bilhões para o gasto extra teto do auxílio 
emergencial, mesmo que um destaque fosse apresentado pela oposição  
O Presidente da Câmara manifestou sua pretensão de iniciar as 
discussões da PEC Emergencial na terça-feira e votar em dois turnos na 
quarta-feira, da semana seguinte 

3. Acompanhamento da reunião virtual da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), para alinhar a dinâmica 
da audiência marcada para o dia 9, na qual estava prevista a 
participação e representação do CONASEMS 

4. Acompanhamento da votação do relatório preliminar da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) de 2021 

08 DE 

MARÇO DE 

2021 

5. Acompanhamento da reunião de líderes da Câmara dos Deputados, 
para previsão da pauta da semana e discussão sobre a dinâmica 

09 DE 

MARÇO DE 

2021 

6. Realização de reunião virtual entre assessores do CONASEMS e o 
Deputado Luiz Carlos Heinze e respectiva equipe; o tema foi a 
discussão do PLP nº 10/2021, que altera o art. 5º da Lei Complementar 
nº 172, de 15 de abril de 2020, para estender, até o final do exercício 
financeiro de 2021, a autorização concedida aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para que  possam transpor e transferir 
saldos financeiros remanescentes de exercícios anteriores 
constantes dos seus respectivos fundos de saúde, quando os valores 
forem provenientes de repasses do Ministério da Saúde 

16 DE 

MARÇO DE 

2021 

7. Participação do CONASEMS em Audiência Pública realizada na 
Câmara dos Deputados sobre “A Situação das Vacinas contra Covid-
19 no Brasil”. Da audiência, que contou com a participação de 
integrantes da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações 
de combate à Covid-19, participou, pelo CONASEMS, o Diretor 
Financeiro, Hisham Mohamad, para esclarecer o papel da gestão 
municipal. Convidados presentes: (i) Francieli Fontana Sutile Taerdetti 
Fantinato, Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Imunizações 
(PNI) da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(SVS/MS); (ii) Gustavo Mendes Lima Santos, Gerente Geral de 
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DATA REGISTRO 

Medicamentos e Produtos Biológicos da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA); (iii) Nereu Henrique Mansano, Representante do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS); (iv) Hisham 
Mohamad Hamida, Membro da Diretoria Executiva do CONASEMS; (v) 
Cristiano Gonçalves, Gerente de Inovação do Instituto Butantan; (vi) 
Nísia Trindade, Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); e 
(vii) Maurício Suma, Diretor do Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos Bio-Manguinhos/FIOCRUZ (vide Figura 2) 

17 DE 

MARÇO DE 

2021 

8. Registrados, no Fórum do Legislativo da Plataforma de Gestão do 
CONASEMS na internet, os resultados de reunião extraordinária da 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados 
(CSSF) para discussão e votação de propostas 

Foram aprovados os seguintes requerimentos: (i) nº 1/2021, da Sra. 
Carmen Zanotto, que "requer a criação, no âmbito da Comissão de 
Seguridade Social e Família (CSSF), de grupo de trabalho para 
acompanhamento dos recursos aplicados na Saúde/SUS"; (ii) nº 2/2021, 
da Sra. Carmen Zanotto, que "requer a criação, no âmbito da CSSF, de 
uma Subcomissão Permanente de Saúde (SUBSAÚDE) destinada a 
avaliar e acompanhar a Saúde no País"; (iii) nº 3/2021, do Sr. Pedro 
Westphalen, que "requer ao Presidente da CSSF a constituição de 
Grupo de Trabalho denominado “Organização Federativa no Combate à 
Pandemia”, composto por Deputados Federais, com a finalidade de 
acompanhar a vacinação contra a Covid-19 em todo o País”; (iv) nº 
4/2021, do Sr. Alexandre Padilha, que "requer a criação, na CSSF, de 
Grupo de Trabalho destinado a debater o impacto da pandemia de 
SARS-COV-2, Covid-19, na saúde ocupacional dos trabalhadores 
brasileiros"; (v) nº 5/2021, do Sr. Alexandre Padilha, que "requer a 
criação, na CSSF, de Grupo de Trabalho destinado a debater o 
complexo industrial de saúde e a estratégia nacional de incentivo às 
indústrias que produzam itens essenciais ao SUS, bem como a pesquisa 
e desenvolvimento de produtos, serviços, insumos, medicamentos e 
materiais, com vistas a dar autonomia ao nosso País quanto à produção 
desses itens no enfrentamento da pandemia da Covid-19 e sobre 
Recursos Humanos em Saúde"; (vi) nº 6/2021, do Sr. Alexandre Padilha, 
que "requer a realização de Audiência Pública por teleconferência para 
debater o Projeto de Lei nº 598, de 2021, que dispõe sobre a organização 
e o funcionamento das Cooperativas e Associações Sociais; institui o 
Programa Nacional de Fomento às Associações e Cooperativas Sociais 
(PRONACOOP SOCIAL)"; (vii) nº 7/2021, do Sr. Alexandre Padilha, que 
"requer a realização de Audiência Pública por teleconferência para 
debater o Projeto de Lei nº 504, de 2021, que cria a Política Nacional de 
Residência em Área Profissional da Saúde"; (viii) nº 8/2021, da Sra. 
Jandira Feghali, que "requer a realização de Audiência Pública para 
debater a capacidade de produção e distribuição de vacinas contra a 
Covid-19"; (ix) nº 9/2021, da Sra. Jandira Feghali, que "requer a 
realização de Audiência Pública para debater a concessão das licenças 
não-voluntárias prevista na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, que 
regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial"; (x) nº 
10/2021, da Sra. Jandira Feghali, que "requer a constituição de 
Subcomissão Especial de Desenvolvimento do Complexo Econômico e 
Industrial em Saúde (SUBCEIS), produção de fármacos, vacinas, 
imunobiológicos, equipamentos e outros insumos"; (xi) nº 11/2021, da 
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Sra. Jandira Feghali, que "requer seja convidado o Exmo. Senhor 
Ministro da Saúde, General Eduardo Pazuello, para, em Audiência 
Pública, prestar esclarecimentos sobre o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), e a atual situação da vacinação contra a Covid-19 no 
Brasil"; (xii) nº 12/2021, da Sra. Jandira Feghali, que "requer a realização 
de Audiência Pública para debater medidas de enfrentamento à 
pandemia e a necessidade de financiamento para a assistência 
e vacinação"; (xiii) nº 13/2021, do Sr. Diego Garcia, que "requer a 
realização de Audiência Pública para debater os impactos da pandemia 
do coronavírus na saúde mental das crianças e adolescentes"; (xiv) nº 
14/2021, do Sr. Diego Garcia, que "requer a realização de Audiência 
Pública para escutar os representantes dos centros de referência em 
doenças raras"; (xv) nº 15/2021, da Sra. Adriana Ventura, que "requer a 
realização de Reunião de Audiência Pública pela CSSF conjunta com a 
Comissão de Educação, para tratar sobre a prestação de serviço civil 
nos cursos superiores de saúde custeados com recursos públicos"; (xvi) 
nº 16/2021, do Sr. Diego Garcia, que "requer a recriação de 
Subcomissão Especial para tratar das doenças raras, com foco especial 
na ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal"; (xvii) nº 
17/2021, da Sra. Adriana Ventura, que "requer a realização de Reunião 
de Audiência Pública para tratar do seguinte tema: A Prática da 
Telessaúde no SUS durante a Pandemia da Covid-19"; (xviii) nº 18/2021, 
da Sra. Adriana Ventura, que "requer o envio de convite ao Exmo. 
Ministro de Estado da Saúde, o Sr. Eduardo Pazuello, para comparecer 
à CSSF para prestar esclarecimentos acerca da atuação do Ministério 
da Saúde no combate à pandemia da Covid-19, em especial a condução 
da aquisição de vacinas e do PNI"; (xix) nº 19/2021, do Sr. Diego Garcia, 
que "requer a recriação de Subcomissão Especial destinada a 
acompanhar e discutir Políticas voltadas para a família e para o 
fortalecimento dos vínculos familiares, em nível nacional"; (xx) nº 
20/2021, da Sra. Adriana Ventura e Dra. Soraya Manato, que "requer a 
realização de Reunião de Audiência Pública pela CSSF conjunta com a 
Comissão de Educação, para tratar da qualidade e autorização para 
criação de novos cursos de medicina"; (xxi) nº 22/2021, da Sra. Rejane 
Dias e outros, que "requer a Criação de Subcomissão Especial sobre 
impacto da Covid nas pessoas com deficiência, no âmbito da CSSF"; 
(xxii) nº 23/2021, da Sra. Flávia Morais, que "requer a criação de 
Subcomissão Permanente de Assistência Social"; (xxiii) nº 24/2021, da 
Sra. Carla Dickson, que "“requer informações ao senhor Ministro da 
Saúde sobre os repasses dos recursos do SUS feitos pelo gestor local 
para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral e para o Hospital do 
Coração”; (xxiv) nº 25/2021, do Sr. Eduardo Barbosa, que "solicita que 
seja realizada Audiência Pública para debater a agenda para a política 
de assistência social, no âmbito do Ministério da Cidadania"; (xxv) nº 
26/2021, da Sra. Adriana Ventura, que "requer a realização de Reunião 
de Audiência Pública para tratar sobre segurança da informação, sigilo 
de dados na telemedicina"; (xxvi) nº 27/2021, da Sra. Adriana Ventura,  
que "requer a realização de Reunião de Audiência Pública para tratar 
sobre a prescrição médica eletrônica"; (xxvii) nº 28/2021, do Sr. Dr. Luiz 
Antonio Teixeira Jr., que "requer a realização de Audiência Pública no 
âmbito da CSSF para debater os riscos de morte por choque anafilático 
em decorrência da vacinação contra a Covid-19"; (xxviii) nº 29/2021, do 
Sr. Dr. Frederico, que "requer, no âmbito da CSSF, a criação de Grupo 
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de Trabalho destinado a debater os Desafios da Oncologia no Brasil"; 
(xxix) nº 30/2021, do Sr. Flávio Nogueira, que "requer a realização de 
Audiência Pública a fim de conhecer e debater a logística e a distribuição 
das vacinas compradas pelo Consórcio do Nordeste"; e (xxx) nº 31/2021, 
do Sr. Jorge Solla, que "requer a instalação, no âmbito da CSSF, da 
Subcomissão Permanente de Previdência Social 

23 DE 

MARÇO DE 

2021 

9. Participação do CONASEMS, representado pelo seu Secretário 
Executivo, Mauro Junqueira, em Audiência Pública sobre “Crise no 
Fornecimento de Medicamentos necessários para Intubação” 
Convidados presentes: (i) Cel. Luiz Otávio Franco Duarte, Secretário de 
Atenção Especializada à Saúde do MS; (ii) Meiruze Souza Freitas, 
Diretora da ANVISA; (iii) Nelson Mussolini, Residente Executivo do 
Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma) no 
Estado de São Paulo; (iv) Breno Monteiro, Presidente da Confederação 
Nacional de Saúde;  (v) Heber Dobis, Consultor de Assistência 
Farmacêutica do CONASS;  (vi) Leonardo Barberes, Representante da 
Federação Brasileira de Hospitais; (vii) Marco Aurélio Ferreira, Diretor de 
Relações Governamentais da Associação Nacional de Hospitais 
Privados (ANAHP); (viii) Mirócles Vera, Presidente da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas 
(CMB); e (ix) Mauro Junqueira, Secretário Executivo do CONASEMS 

Mauro Junqueira afirmou em sua fala que CONASS e CONASEMS já 
alertavam sobre o problema no fornecimento de medicamentos desde 
maio de 2020. Segundo ele: “Naquele momento, fizemos um 
levantamento e alertamos sobre a possibilidade de faltarem 
medicamentos para intubação. Desde então, aumentamos a coleta de 
dados e pedimos que todas as pessoas em tubo sejam informadas 
através dos secretários municipais de saúde”. O Secretário Executivo do 
CONASEMS disse que o principal problema tem sido a produção de 
medicamentos e que espera que a indústria possa aumentar a produção. 
Durante a reunião, representantes de hospitais privados e de 
farmacêuticas alertaram sobre a falta de medicamentos de intubação e 
criticaram a requisição de medicamentos com o objetivo de serem 
utilizados no SUS 
O Secretário Executivo do CONASEMS também apontou a necessidade 
da notificação de TODOS os casos por meio das secretarias municipais, 
sem deixar de fora os números do setor privado. Em seguida, aproveitou 
para cobrar a aprovação do orçamento federal pela Câmara. “É 
importante notificar todos os pacientes para que seja realizado um 
planejamento com base nos números reais de casos em cada município. 
Pedimos que os municípios notifiquem todos os casos e não se 
esqueçam jamais do setor privado, juntos poderemos passar por esse 
momento. Além disso, para existir planejamento financeiro assertivo é 
preciso que tenhamos o orçamento aprovado”, finalizou 
O Ministério da Saúde não enviou representante, embora o Secretário de 
Atenção Especializada à Saúde da Pasta, coronel Luiz Otávio Franco 
Duarte, tenha sido convidado 

24 DE 

MARÇO DE 

2021 

10. Registro, no Fórum do Legislativo da Plataforma de Gestão do 
CONASEMS na internet, da Pauta de Reunião Extraordinária da CSSF 
(56ª Legislatura/3ª Sessão Legislativa Ordinária), com a participação do 
Ministro da Cidadania, João Roma. Eleição dos Vice-Presidentes da 
Comissão 
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Previstos na Pauta os Requerimentos: (i) nº 30/2021, do Sr. Flávio 
Nogueira, que "requer a realização de Audiência Pública a fim de 
conhecer e debater a logística e a distribuição das vacinas compradas 
pelo Consórcio do Nordeste"; (ii) nº 32/2021, do Sr. Alexandre Padilha e 
outros, que "solicita que seja convocado o Senhor Paulo Guedes, 
Ministro de Estado da Economia, a fim de prestar informações sobre o 
orçamento da Seguridade Social e as políticas de previdência social sob 
sua responsabilidade"; (iii) nº 33/2021, do Sr. Alexandre Padilha, que 
"solicita que seja convocado o Senhor João Roma, Ministro de Estado da 
Cidadania, a fim de prestar informações sobre o orçamento 
disponibilizado para o auxílio emergencial e acesso ao benefício; acesso 
ao Bolsa Família e a política de assistência social sob sua 
responsabilidade "; (iv) nº 34/2021, do Sr. Dr. Leonardo, que "solicita 
informações ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde sobre a 
distribuição de insumos, medicamentos e vacinas para o Estado de Mato 
Grosso "; (v) nº 35/2021, do Sr. Alexandre Padilha, que "requer a 
convocação do Ministro-Chefe da Casa Civil, Braga Netto, coordenador 
do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da 
Covid-19"; (vi) nº 36/2021, do Sr. Dr. Leonardo, que "requer seja 
convidado o Exmo. Sr. Ministro de Estado da Saúde para, em Audiência 
Pública, prestar esclarecimentos sobre a distribuição de insumos, 
medicamentos e vacinas para o Estado de Mato Grosso"; (vii) nº 37/2021, 
dos Srs. Alexandre Padilha e Jorge Solla, que "requer a realização de 
Audiência Pública para debater os impactos positivos de medidas 
restritivas adotadas por Estados e Município no enfrentamento à 
pandemia de Coronavírus"; (viii) nº 38/2021, do Sr. Bibo Nunes, que 
"requer que seja solicitada ao Tribunal de Contas da União a realização 
de auditoria acerca da utilização dos recursos federais destinados ao 
Estado do Rio Grande do Sul durante o exercício de 2020 para aplicação 
em gastos com saúde no contexto do combate à pandemia de Covid-19"; 
(ix) nº 39/2021, da Sra. Flávia Morais, que "requer o envio de convite ao 
Exmo. Ministro de Estado da Saúde, para comparecer à CSSF para 
prestar esclarecimentos acerca da atuação do Ministério da Saúde no 
combate à pandemia, do PNI e aquisição de vacinas contra Covid-19"; 
(x) nº 40/2021, da Sra. Adriana Ventura, que "requer o envio de convite 
ao Exmo. Ministro de Estado da Saúde para comparecer à CSSF para 
prestar esclarecimentos acerca da atuação do Ministério da Saúde no 
combate à pandemia da Covid-19, em especial a condução da aquisição 
de vacinas e do PNI"; (xi) nº 41/2021, da Sra. Carmen Zanotto, que 
"requer a realização de Audiência Pública para discutir a inclusão das 
clínicas nas empresas que serão mantidas com alíquota zero do ICMS"; 
(xii) nº 42/2021, da Sra. Carmen Zanotto, que "requer a realização de 
Audiência Pública conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da 
Mulher, para debater sobre as consequências da Covid na vida e na 
saúde das mulheres"; (xiii) nº 43/2021, do Sr. Giovani Cherini, que 
"requer a realização de Audiência Pública no âmbito da CSSF para 
debater a importância do tratamento precoce contra o Covid -19"; (xiv) nº  
44/2021, da Sra. Vivi Reis, que "requer a convocação do Ministro de 
Estado da Saúde para prestar esclarecimentos acerca da política do 
governo federal e do Ministério da Saúde para o combate à pandemia de 
Covid-19 no Brasil"; (xv) nº 45/2021, da Sra. Flávia Morais, que "requer 
a realização de reunião conjunta de Audiência Pública com a Comissão 
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de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para discutir o tratamento dos 
pacientes que possuam sequelas provocadas pela Covid-19, 
destacadamente os que apresentam sequelas graves"; (xvi) nº 46/2021, 
do Sr. Dr. Luiz Ovando, que "requer, no âmbito da CSSF, a criação de 
Grupo de Trabalho de solução diagnóstica através da valorização do 
clínico"; (xvii) nº 47/2021, da Sra. Carmen Zanotto, que "requer o 
Aditamento do Requerimento n° 41/2021 para inclusão de palestrantes 
para a Audiência Pública, para discutir a inclusão das clínicas nas 
empresas que serão mantidas com alíquota zero do ICMS"; (xviii) nº 
48/2021, do Sr. Bibo Nunes, que "requer que seja solicitada ao Tribunal 
de Contas da União a realização de auditoria acerca da utilização dos 
recursos federais destinados ao Estado do Rio Grande do Sul no 
exercício de 2020 durante o período da pandemia de Covid-19, de acordo 
com a Lei Complementar nº 173, de 2020"; (xix) nº 49/2021,  da Sra. Dra. 
Soraya Manato, que "requer a realização de Audiência Pública destinada 
a debater novos tratamentos sobre a Covid-19"; e (xx) nº 50/2021, da 
Sra. Dra. Soraya Manato, que "requer a criação, no âmbito da CSSF, de 
um Grupo de Trabalho para tratar e acompanhar assuntos relacionados 
ao combate à violência contra a Mulher" 

Proposições sujeitas à apreciação do Plenário: 

Prioridade: Projeto de Lei (PL) nº 7.352/2017, do Senado Federal - 
Ronaldo Caiado (PLS 19/2016) - que "altera a Lei nº 12.318, de 26 de 
agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação parental, e a Lei nº 13.105, 
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), para determinar a 
prioridade na tramitação de processos, em qualquer instância, relativos 
a atos de alienação parental". RELATOR: Deputado Antonio Brito. 
PARECER: pela aprovação 

Tramitação Ordinária:  

PL nº 1.052/2015 - do Sr. Sóstenes Cavalcante - que "dispõe sobre a 
restrição da venda de bebidas alcoólicas a uma distância mínima de 3 
quilômetros de estabelecimentos, públicos e privados, de ensino 
fundamental, médio e superior". (Apensado: PL 4089/2015) RELATOR: 
Dep. Misael Varella. PARECER: pela rejeição deste, e do PL 4089/2015, 
apensado 

PL Nº 7.658/2017 - do Sr. Francisco Floriano - que "altera a Lei nº 8.080, 
de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, 
para tratar dos crimes contra o Sistema Único de Saúde - SUS" 
(Apensado: PL 7982/2017) RELATORA: Deputada Geovania de Sá. 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 7.982/2017, apensado, com 
substitutivo 

PL nº 8.071/2017 - do Sr. Lincoln Portela - que "altera a Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a fim de 
tipificar a conduta de apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão 
ou qualquer outro rendimento da criança ou do adolescente, dando-lhes 
aplicação diversa da sua finalidade". RELATOR: Dep. Eduardo Barbosa. 
PARECER: pela rejeição 

PL nº 400/2019 - do Sr. Dr. Sinval Malheiros - que "institui o mês de julho 
como Mês Nacional de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço". 
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RELATOR: Dep. Dr. Frederico. PARECER: pela aprovação da Emenda 
do Senado Federal ao PL 400/2019 da Câmara dos Deputados 

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões: 

Prioridades: 

PL nº 1.836/2007 - do Senado Federal - Cícero Lucena - (PLS 28/2007) 
- que "altera o § 1º do art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, para 
acrescentar ao SUS o fornecimento de medicamentos de uso continuado 
não sujeitos a controle especial, entre outros, necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio" RELATOR: Dep. Luiz Lima 
PARECER: pela aprovação deste, e dos PL 3.054/2008, 4.746/2012, 
6.959/2017, 7.932/2017, e 2.395/2019, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição dos PL 960/2011, 2.578/2015, 3.383/2012, e 691/2015, 
apensados 

PL nº 3.997/2012 - do Senado Federal - Rodrigo Rollemberg - (PLS 
279/2011) - que "altera as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para incluir o catador de material reciclável como segurado 
especial da Previdência Social" (Apensado: PL 295/2011) RELATOR: 
Dep. Dr. Leonardo PARECER: pela aprovação deste, e do PL 295/2011, 
apensado, com substitutivo 

Tramitação Ordinária: 

PL nº 4.910/2012 - do Sr. Antonio Brito - que "isenta hospitais e clínicas 
privadas das contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores” 
RELATORA: Dep. Carmen Zanotto PARECER: pela aprovação deste, e 
pela rejeição da Emenda 1/2013 da CSSF 

PL nº 1.516/2015 - do Sr. Hiran Gonçalves - que "altera a Lei nº 10.674, 
de 16 de maio de 2003, que obriga a que os produtos alimentícios 
comercializados informem sobre a presença de glúten, como medida 
preventiva e de controle da doença celíaca, para que as inscrições 
"contém glúten" ou "não contém glúten" sejam feitas, necessariamente, 
na parte da frente da embalagem ou rótulo” RELATOR: Dep. Diego 
Garcia PARECER: pela rejeição 

PL nº 1.644/2015 - do Sr. Padre João - que "altera a Lei nº 9.782, de 16 
de janeiro de 1999, para instituir fator de correção dos valores da Taxa 
de Fiscalização de Vigilância Sanitária e atualizar os valores das taxas 
cobradas para avaliação e reavaliação toxicológica para registro de 
produtos" (Apensado: PL 4316/2016) RELATOR: Dep. Jorge Solla 
PARECER: pela aprovação do PL 1644/2015, nos termos do 
Substitutivo, e pela rejeição do PL 4316/2016, apensado 

PL nº 1.769/2015 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "altera a Lei 10.436, de 
24 de abril de 2002" EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Estabelece que as 
instituições de saúde devem dispor de, pelo menos, 10% (dez por cento) 
de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso e 
interpretação da Língua Brasileira de Sinais RELATOR: Dep. Pedro 
Westphalen PARECER: pela rejeição deste, e dos PL apensados 
3324/2015, PL 4439/2016, PL 983/2019, PL 2415/2019, PL 4354/2019, 
e PL 5792/2019 

PL nº 1.978/2015 - do Sr. Felipe Bornier - que "regulamenta as Cirurgias 
para pacientes com Obesidade" RELATOR: Dep. Luiz Lima PARECER: 
pela aprovação deste e dos PL apensados, com substitutivo, PL 
3061/2015, PL 6605/2016, e PL 10992/2018 
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PL nº 3.994/2015 - da Sra. Geovania de Sá - que "altera o art. 3º da Lei 
nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, para obrigar os pais a participarem 
de reuniões na escola de seus filhos como condicionalidade para a 
manutenção dos benefícios recebidos no âmbito do Programa Bolsa-
Família” RELATORA: Dep. Tereza Nelma PARECER: pela aprovação 
deste, e das três emendas adotadas pela Comissão de Educação, com 
substitutivo 

PL nº 4.302/2016 - do Sr. Vinicius Carvalho - que “altera a Lei nº 9.278, 
de 1996, e proíbe o reconhecimento da "União Poliafetiva" formada por 
mais de um convivente" RELATOR: Dep. Alan Rick PARECER: pela 
aprovação deste, do PL 10312/2018, e do PL 10809/2018, apensados, 
com substitutivo 

PL nº 4.865/2016 - do Sr. Diego Andrade - que "altera o Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943 - Consolidação das Leis do Trabalho - para 
dispor sobre a possibilidade de o menor trabalhar no mesmo local de 
seus pais ou responsáveis legais” RELATOR: Dep. Diego Garcia 
PARECER: pela rejeição 

PL nº 5.174/2016 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "altera a Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre as hipóteses de suspensão 
de transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social” 
RELATOR: Dep. Luiz Lima PARECER: pela aprovação 

PL nº 5.392/2016 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "altera o art. 42 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre exame médico-
pericial multidisciplinar e avaliação da limitação biopsicossocial para 
exercício de atividade laboral para fins de concessão de aposentadoria 
por invalidez” RELATOR: Dep. Dr. Jaziel PARECER: pela rejeição 

PL nº 5.641/2016 - do Sr. Antonio Brito - que "dispõe sobre sanções aos 
entes federativos nos casos de atrasos ou interrupções de repasses de 
recursos do SUS às entidades que especifica" RELATOR: Dep. Dr. Luiz 
Antonio Teixeira Jr. PARECER: pela aprovação, com substitutivo 

PL nº 5.706/2016 - do Sr. Hildo Rocha - que "atribui ao Serviço Social 
das unidades privadas de saúde a responsabilidade de encaminhar o 
paciente para outras unidades, quando necessário" RELATOR: Dep. 
Eduardo Costa PARECER: pela rejeição 

PL nº 5.978/2016 - do Sr. Simão Sessim - que "cria a obrigação de 
recomposição dos gastos realizados pelo SUS Municipal receptor 
decorrentes do atendimento de cidadão domiciliado em Município diverso 
do de atendimento e dá outras providências" RELATOR: Dep. Dr. Luiz 
Ovando PARECER: pela aprovação do PL 6313/2016, apensado, com 
emenda; e pela rejeição do PL 5978/2016, e do PL 11046/2018, 
apensado 

PL nº 6.244/2016 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "altera a Lei 8.080, de 
19 de setembro de 1990" EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata da 
designação de locais de internação diferentes das demais puérperas 
para mulheres cuja gravidez resultou em aborto, morte fetal ou perinatal 
RELATOR: Dep. Eduardo Costa PARECER: pela rejeição deste, do PL 
7.485/2017, apensado, e do substitutivo adotado pela CMULHER, com 
apresentação de Indicação 

PL nº 6.382/2016 - da Sra. Christiane de Souza Yared - que "acrescenta 
o parágrafo único ao artigo 120 da Lei nº 8.213 de 1991, para estabelecer 
a obrigatoriedade da propositura de ação regressiva, por parte da 
Previdência Social, contra os causadores de acidente de trânsito" 



29 
 

DATA REGISTRO 

RELATORA: Dep. Dulce Miranda PARECER: pela aprovação, com 
substitutivo 

PL nº 7.347/2017 - do Sr. Lúcio Vale e outros - que "altera a Lei nº 8.842, 
de 4 de janeiro de 1994, que "dispõe sobre a política nacional do idoso, 
cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências", e a Lei nº 
10.741, de 1º de outubro de 2003, que "Dispõe sobre o Estatuto do Idoso 
e dá outras providências", para dispor sobre medidas de promoção do 
envelhecimento ativo" RELATOR: Dep. Luiz Lima PARECER: pela 
aprovação deste, do PL 9528/2018, do PL 9529/2018, do PL 9628/2018, 
do PL 2500/2019, do PL 2559/2019, e do PL 3322/2019, apensados, na 
forma do Substitutivo adotado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, 
Comunicação e Informática e pela rejeição do PL 8717/2017, apensado 

PL nº 8.140/2017 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "altera a Lei nº 10.836, 
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências, 
para prever pagamento de benefícios extras em casos de ocorrência de 
desastres naturais" RELATORA: Dep. Silvia Cristina PARECER: pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 9634/2018, 
apensado 

PL nº 9.217/2017 - das Sras. Laura Carneiro e Carmen Zanotto - que 
"dispõe sobre o Programa de Recuperação das Universidades Públicas 
Estaduais e Municipais (PRUE) e dá outras providências" RELATOR: 
Dep. Luiz lima PARECER: pela aprovação deste, das Emendas nº 1 e nº 
2 adotadas pela Comissão de Educação, com substitutivo 

PL nº 9.250/2017 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "aprova o Plano 
Nacional de Assistência Social" RELATORA: Dep. Carmen Zanotto 
PARECER: pela aprovação do PL 9250/2017 e do PL 9394/2017, 
apensado, com substitutivo 

PL nº 10.670/2018 - do Sr. Herculano Passos - que "altera os arts. 42, 60 
e 101 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos 
de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências e 
acrescenta §12 ao art. 20 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, 
que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras 
providências, para permitir que o segurado ou beneficiário seja 
acompanhado de pessoa de sua confiança durante a perícia médica e 
social do Instituto Nacional do Seguro Social" RELATORA: Dep. Tereza 
Nelma PARECER: pela aprovação, com duas emendas 

PL nº 10.739/2018 - da Sra. Carmen Zanotto e outros - que "dispõe sobre 
a realização anual de ações relacionadas ao enfrentamento do parto 
prematuro durante o mês de novembro" RELATOR: Dep. Eduardo 
Barbosa PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1468/2019, 
apensado, com substitutivo 

PL nº 11.164/2018 - do Sr. Carlos Henrique Gaguim – que “Institui 
incentivo fiscal para os médicos e odontólogos contratados pelos 
municípios com até vinte mil habitantes para a prestação de serviços de 
saúde à população” RELATOR: Dep. Dr. Luiz Ovando PARECER: pela 
aprovação, com emenda 

PL nº 11.222/2018 - do Sr. Carlos Henrique Gaguim - que "dispõe a 
estratégia de "Patrocínio Saúde" que necessitará ser destinada para a 
obtenção de recursos para o financiamento de ações e serviços de saúde 
do SSUS" RELATOR: Dep. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PARECER: pela 
aprovação, com emenda 
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PL nº 11.248/2018 - do Sr. Augusto Coutinho - que "altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências" e o art. 1.638 do Código Civil" 
EXPLICAÇÃO DA EMENTA: Trata da veiculação de imagens de crianças 
e adolescentes RELATORA: Dep. Marina Santos PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo 

PL nº 191/2019 - do Sr. Roberto de Lucena - que "altera a Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, para conceder abono salarial ao aposentado 
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)" RELATOR: Dep. 
Eduardo Costa PARECER: pela rejeição 

PL nº 218/2019 - do Sr. Roberto de Lucena - que "acrescenta o art. 26-A 
na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para determinar que os 
projetos de enfrentamento da pobreza deverão ser monitorados e 
aferidos, em termos de resultados, por meio de índice multidimensional 
da pobreza" RELATOR: Dep. André Janones PARECER: pela aprovação 

ABRIL DE 2021 

05 DE 

ABRIL DE 

2021 

11. Acompanhamento de reunião remota do Senado Federal, para 
votação da pauta da semana. Foram definidos quatro projetos para 
votação, conforme reunião dos líderes: 

PL nº 639/2021 - Relator: Senador Plínio Valério (Autoria: Deputado 
Rubens Bueno) – “prorroga o prazo para a apresentação da Declaração 
de Imposto de Renda referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 
2020” 

PL nº 4815/2019 - Relator: Senador Jorge Kajuru (Autoria: Senador 
Alessandro Vieira) – “dispõe sobre a implementação de ações de 
prevenção ao suicídio entre profissionais de segurança pública e defesa 
social” 

PL nº 2083/2020 - Relator: Senador Humberto Costa (Autoria: Senador 
Acir Gurgacz) – “Determina ao SUS que mantenha programa de atenção 
à saúde mental para mitigar eventuais afecções decorrentes de políticas 
de isolamento social” 

PL nº 2981/2020 - Relator: Senador Rogério Carvalho (Autoria: Senador 
Jaques Wagner) – “Confere prioridade no recebimento da restituição do 
imposto de renda aos trabalhadores da área de saúde e aos contribuintes 
que perderam o emprego em 2020 e permaneciam desempregados no 
último dia de entrega da declaração” 

12. Participação em reunião na Assessoria Parlamentar do Ministério da 
Saúde (ASPAR/MS), para avaliação conjunta das pautas legislativas 
de interesse do SUS 

13. Acompanhamento da videoconferência realizada na Câmara dos 
Deputados, com pronunciamento do Ministro da Economia Paulo 
Guedes sobre o orçamento público, com manifestação sobre a 
necessidade de o Presidente da República vetar alguns pontos das 
previsões de gastos e despesas da proposta orçamentária, sob o risco 
de incorrer em crime de responsabilidade fiscal 

14. Acompanhamento da transmissão da reunião virtual do Fundo 
Monetário Internacional (FMI) com Presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco e com cerca de 300 investidores e representantes de 
bancos nacionais e estrangeiros  
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O Presidente do Senado Federal afirmou que a expectativa do País é de 
alcançar uma média de 1 milhão de pessoas vacinadas por dia em abril 
e de 2 milhões por dia em maio 

Ainda na teleconferência com investidores, o Senador Rodrigo Pacheco 
indicou que os gastos para enfrentar a segunda onda da Covid-19 
deveriam superar os R$ 44 bilhões previstos na PEC Emergencial, 
aprovada em março 

06 DE 

ABRIL DE 

2021 

15. Acompanhamento da transmissão da Reunião virtual Anual de 
Primavera do FMI e do Banco Mundial, com as presenças do 
Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e da Secretária 
do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen 

16. Acompanhamento da aprovação do texto-base do PL nº 948/21 que 
facilita a aquisição de vacinas pelo setor privado. O Presidente da 
Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ressaltou que o projeto libera a 
compra de vacinas pela iniciativa privada desde que se doe a mesma 
quantidade ao SUS  

07 DE 

ABRIL DE 

2021 

17. Acompanhamento da votação, na Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, do PL nº 108/2021 que autoriza o Governo de São Paulo e 
o setor privado a comprarem vacina contra a Covid-19, desde que 
devidamente aprovadas pela ANVISA. De acordo com o texto 
substitutivo, a aquisição pelo Estado e pelo setor privado só poderá ser 
feita seguindo as leis federais e se não houver prejuízo aos demais entes 
da Federação (União e Estados). O Governo estadual também fica 
autorizado a abrir crédito adicional especial para a compra. Já o setor 
privado também poderá distribuir e aplicar as vacinas 

O projeto também possibilita a utilização do "soro anti-Covid", produzido 
pelo Instituto Butantan. Pela regra, a administração deverá ser feita 
apenas em ambiente hospitalar, com os resultados registrados 
detalhadamente no prontuário do paciente, e pelo menos um hospital de 
referência no tratamento do vírus deverá ser destacado para sistematizar 
os resultados da aplicação. O PL foi aprovado e seguiu para a sanção do 
Governador do Estado 

18. Acompanhamento da votação de projetos relacionados ao SUS, na 
Câmara dos Deputados. Dos 50 itens presentes na pauta, 24 foram 
deliberados. Foram aprovados o PL nº 948, que permite à iniciativa 
privada comprar e aplicar vacinas, e o PL que amplia as categorias 
prioritárias na vacinação, entre outros relacionados à pandemia. Foi 
retirado da pauta o PL nº 12/2021, que prevê a quebra temporária da 
patente de vacinas contra a Covid-19 

08 DE 

ABRIL DE 

2021 

19. Acompanhamento da Reunião Extraordinária da CSSF. Pauta: 

Requerimentos: (i) nº 92/2021, do Sr. Dr. Zacharias Calil, (REQ 
75/2021), que "requer a inclusão de Requerimento n° 04/2021 para 
inclusão de palestrante representando o Conselho Federal de Medicina 
em Audiência Pública sobre “Revalida"; (ii) nº 93/2021, do Sr. Hiran 
Gonçalves, que "requer reunião de Audiência Pública para a 
conscientização sobre as doenças cardiovasculares e apoio para a 
criação do “mês azul e vermelho da saúde”, no mês de agosto"; (iii) nº 
94/2021, do Sr. Pedro Westphalen, (REQ 83/2021), que "requer a 
inclusão de orador para participação na Audiência Pública que visa 
discutir o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais de 
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saúde, que compõe a linha de frente do combate à Covid-19, solicitada 
por meio do Requerimento nº 83/2021 nesta Comissão"; (iv) nº 95/2021, 
do Sr. Antonio Brito, que "requer a realização de Audiência Pública 
destinada a debater as estratégias do “Plano nacional pelo fim da 
tuberculose como problema de saúde pública 2021-2025””; (v) nº 
96/2021, do Sr. Hiran Gonçalves, (REQ 76/2021), que "requer a inclusão 
de convidados ao Requerimento de Audiência Pública de nº 76/2021, em 
apreciação nesta Comissão"; e (vi) nº 97/2021, da Sra. Aline Gurgel, que 
"requer seja enviado ao Ministério da Saúde indicação destinada a 
criação de Central de Demanda de “kit intubação” para controle de 
estoque e venda de kits intubação” 

Proposição sujeita à apreciação do Plenário: 

PL nº 5.428/2019 - da Sra. Celina Leão - que "dispõe sobre a instituição 
da Semana de Conscientização da Síndrome de Tourette e Cria o Dia 
Nacional do Portador da Síndrome de Tourette" RELATORA: Dep. Flávia 
Morais PARECER: pela aprovação 

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões: 

PL nº 3.485/2015 - do Sr. Mandetta - que "cria o Dia Nacional do 
Psiquiatra, a ser celebrado no dia 10 de outubro" RELATOR: Dep. 
Eduardo Barbosa PARECER: pela aprovação deste, e do PL 3521/2015, 
apensado, com substitutivo 

PL nº 853/2019 - da Sra. Sâmia Bomfim - que "acrescenta ao calendário 
oficial a "Semana Nacional de Conscientização sobre Direitos das 
Gestantes", a ser celebrada anualmente em 15 de agosto, e dá outras 
providências" RELATORA: Dep. Carmen Zanotto. PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo 

PL nº 4.254/2019 - do Sr. Fred Costa - que "institui a Semana Nacional 
de Conscientização sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH)" RELATOR: Dep. Dr. Frederico PARECER: pela 
aprovação 

PL nº 4.803/2019 - do Sr. João Roma - que ""Institui o Dia Nacional de 
Atenção aos Portadores de Hidrocefalia, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 25 de outubro, e dá outras providências" RELATORA: 
Dep. Leandre PARECER: pela aprovação 

PL nº 5.372/2019 - do Sr. Sergio Vidigal - que "inclui no Calendário Oficial 
a Semana de Conscientização e Prevenção dos Males causados pelo 
uso precoce e de longa duração de Dispositivos Eletrônicos por Bebês e 
Crianças" RELATORA: Dep. Flávia Morais PARECER: pela aprovação 

20. Acompanhamento da Reunião virtual da Comissão da Covid-19, do 
Senado Federal, para debate sobre a transferência de tecnologia de 
vacinas 

21. Acompanhamento da Audiência Pública da Comissão Externa de 
Enfrentamento à Covid-19 no ano de 2021, tendo como tema “Novos 
tratamentos para a Covid-19, no mundo e no Brasil”. A Audiência 
Pública para debater esse tema foi fruto do Requerimento nº 10, de 2021, 
de autoria da Dep. Dra. Soraya Manato. Participaram como expositores: 
(i) Priscila Gebrim Louly, Coordenadora-Geral de Gestão de Tecnologias 
em Saúde, do Ministério da Saúde; (ii) Hélio Angotti Neto, Secretário de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, do 
Ministério da Saúde; (iii) Eduardo Luchi, clínico geral intensivista do 
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Hospital Meridional Serra; e (iv) Fábio Luiz Costa Pereira, angiologista e 
cirurgião vascular do Hospital Meridional Serra 

22. Acompanhamento do pronunciamento do Presidente da República, 
Jair Bolsonaro, em Rede Nacional Obrigatória de Emissoras de 
Televisão e Rádio, de duração de aproximadamente 5 minutos, sobre 
os temas: Vacinas; Forças Armadas na atuação na vacinação para 
ajudar Estados e Municípios; Velocidade na aplicação de vacinas; 
Compra de vacinas desde 2020; Auxílio Emergencial (“maior programa 
social do mundo”); Sistema imunológico e suas derivações na saúde; 
Publicações científicas internacionais; “Brasil é um dos países que mais 
vacinam no mundo”; Atraso de vacinação na Europa; Liberdade na 
prescrição de médicos (fato histórico); Mais medicamentos em análise 
pela ANVISA; Mais inaugurações de grandes obras de infraestrutura no 
Brasil; Vírus, empregos e fome; Visitas aos mais humildes para ouvir 
suas necessidades; e outros 

09 DE 

ABRIL DE 

2021 

23. Acompanhamento de reunião de lideranças do Congresso Nacional 
para análise e posicionamento sobre vetos do Presidente da 
República à proposta orçamentária para 2021 

As negociações foram no sentido de tentar preservar a parte das 
emendas parlamentares adicionadas ao Orçamento de 2021, entre R$ 
16 e 17 bilhões. Os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal não aceitaram vetos, nem parciais, querendo manter os R$ 29 
bilhões em emendas parlamentares, vindos do corte de despesas 
obrigatórias 

24. Registro, no Fórum Legislativo da Plataforma de Gestão do 
CONASEMS na internet, de reunião técnica do Senado Federal sobre 
orçamento do SUS, com a presença do Presidente do Senado, Rodrigo 
Pacheco, outros Senadores e membros da equipe técnica do Senado, 
para discutir estratégias de ampliação do escopo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 

O pedido original focou apenas o Governo Federal, mas governistas 
querem incluir governadores e prefeitos 

12 DE 

ABRIL DE 

2021 

25. Acompanhamento de reunião remota do Congresso Nacional sobre a 
CPI da Covid-19. Realizada dinâmica legislativa sobre a instalação da 
Comissão 

26. Acompanhamento de reunião prévia da Câmara dos Deputados sobre 
Audiência Pública da Comissão Externa destinada a acompanhar o 
enfrentamento à pandemia da Covid -19, no Brasil, sobre o tema "As 
Novas Variantes da Covid-19". Acompanhada a dinâmica da audiência e 
a perspectiva política. O CONASEMS foi convidado a participar 

13 DE 

ABRIL DE 

2021 

27. Participação do CONASEMS na Audiência Pública sobre “As Novas 
Variantes da Covid-19”, promovida pela Comissão Externa da 
Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o enfrentamento à 
pandemia da Covid-19 no Brasil (56ª Legislatura - 3ª Sessão 
Legislativa Ordinária) 

Participaram os seguintes convidados: (i) Warquíria Aparecida de 
Almeida, Assessora Técnica da Coordenação Geral do Programa 
Nacional de Imunizações do Departamento de Imunizações e Doenças 
Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde (CGPNI/DEIDT/SVS/MS); (ii) Edinho Silva, Prefeito de 
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Araraquara/SP; (iii) Anderson Brito, Biólogo, microbiologista e 
pesquisador em epidemiologia genômica da Yale University; (iv) Átila 
Iamarino, Biólogo, Doutor em microbiologia e pesquisador/divulgador 
científico; (v) Bergmann Ribeiro, virologista, professor e pesquisador do 
Laboratório de Microscopia Eletrônica e Virologia do Departamento de 
Biologia Celular da Universidade de Brasília (UnB); (vi) Marcos Lacerda, 
representante da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ); (vii) Esther 
Sabino, Professora do Instituto de Medicina Tropical da Universidade de 
São Paulo (IMT-USP); (viii) Alessandro Aldrin, Assessor Técnico do 
CONASEMS; (ix) Representante do CONASS; e (x) Representante do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

28. Acompanhamento de reunião virtual do Senado Federal sobre o 
cenário da CPI da Covid-19 

A decisão do Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, de 
unificar os dois requerimentos para a CPI da Covid, apresentados pelos 
senadores Randolfe Rodrigues e Eduardo Girão, agradou ao Palácio do 
Planalto, por possibilitar que ações de governadores e prefeitos fossem 
citados e apurados mais explicitamente 

O Presidente do Senado informou que a CPI iria investigar tanto as ações 
quanto as omissões do Governo Federal em meio à pandemia, além de 
fiscalizar recursos da União repassados a Estados e Municípios; e 
esclareceu que seriam excluídas "matérias de competência 
constitucional atribuídas aos Estados, ao Distrito Federal e a Municípios" 

29. Acompanhamento dos pronunciamentos na solenidade de abertura 
da CPI da Covid-19, no Plenário do Senado Federal. O Senador Girão 
pediu a instalação da CPI ampla. Composição da CPI da Covid-19 
(titulares e suplentes): (i) Eduardo Braga (MDB-AM); (ii) Renan 
Calheiros (MDB-AL); (iii) Ciro Nogueira (PP-PI); (iv) Omar Aziz (PSD-
AM); (v) Otto Alencar (PSD-BA); (vi) Tasso Jereissati (PSDB-CE); (vii) 
Eduardo Girão (Podemos-CE); (viii) Marcos Rogério (DEM-RO); (ix) 
Jorginho Mello (PL-SC); (x) Humberto Costa (PT-PE); (xi) Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP); (xii) Jader Barbalho (MDB-PA); (xiii) Luis Carlos 
Heinze (PP-RS); (xiv) Angelo Coronel (PSD-BA); (xv) Marcos do Val 
(Podemos-ES); (xvi) Zequinha Marinho (PSC-PA); (xvii) Rogério 
Carvalho (PT-SE); e (xviii) Alessandro Vieira (Cidadania-SE) 

14 DE 

ABRIL DE 

2021 

30. Reunião virtual com o Gabinete do Senador Luis Carlos Heinze,  para 
discussão sobre o PLP nº 10/2021, que altera o art. 5º da Lei 
Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, para estender, até o final 
do exercício financeiro de 2021, a autorização concedida aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios para que eles possam transpor e 
transferir saldos financeiros remanescentes de exercícios 
anteriores constantes dos seus respectivos fundos de saúde quando os 
valores forem provenientes de repasses do Ministério da Saúde 

Decidiu-se alinhar ação junto aos municípios para tratar dos saldos em 
conta, ficando agendada a realização. Ficou definida reunião virtual 
agendada para o dia 16 de abril, com municípios, o COSEMS/RS e o 
CONASEMS 

31. Acompanhamento de reunião virtual do Senado Federal sobre a 
vacinação privada da Covid-19, que era objeto de resistência por parte 
de alguns senadores 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135658
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135658
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135180
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136033
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32. Acompanhamento da coletiva de imprensa semanal da Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS), sobre a diminuição das entregas de 
vacina contra Covid-19 nas Américas, realizada pela Diretora da 
OPAS, Clarissa F. Etienne 

A Diretora alertou durante a coletiva que não havia vacinas disponíveis 
em número suficiente para proteger todos nos países em maior risco; e 
que, por isso, seria preciso interromper a transmissão por todos os meios 
possíveis. Isso exigiria estratégias integrais para acelerar a distribuição 
de vacinas e controlar o vírus usando medidas de saúde pública 
comprovadas, referindo-se ao uso de máscaras, distanciamento social e 
higienização das mãos 

33. Acompanhamento da Coletiva Comitê de Crise (Senado Federal, 
Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde e Presidência da 
República) 

15 DE 

ABRIL DE 

2021 

34. Acompanhamento da Audiência Pública da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa, sobre o tema “A atual situação das vacinas 
contra Covid-19 para o idoso no Brasil”. Participaram, como 
convidados: (i) Antônio Fernandes Toninho Costa, Secretário Nacional 
de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; (ii) Alessandro 
Aldrin, Assessor Técnico do CONASEMS; (iii) Cristiano Gonçalves 
Pereira, Representante do Instituto Butantan; (iv) Paulo Luis Capelotto, 
Representante do Instituto Butantan; (v) Gustavo Mendes Lima Santos, 
Gerente Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos da ANVISA; (vi) 
Maria José O. Evangelista, Assessora Técnica do CONASS; (vii) Daniel 
Groisman, Professor e pesquisador da FIOCRUZ; e (viii) Franciele 
Fantinato, Coordenadora-Geral do Programa Nacional de Imunização do 
Ministério da Saúde 

35. Acompanhamento de Sessão do Plenário da Câmara dos Deputados, 
na qual o Deputado Federal Ricardo Barros celebrou, em seu 
pronunciamento, o 33º aniversário do CONASEMS 

Em seu discurso no Plenário da Câmara dos Deputados, o Parlamentar 
destacou que o CONASEMS ampliou suas funções e que tem um papel 
fundamental para a implantação de políticas públicas nos municípios, 
direcionadas pelo Ministério da Saúde 

36. Acompanhamento da coletiva de imprensa da Secretaria Especial de 
Fazenda do Ministério da Economia sobre a Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) para o exercício de 2022, a ser encaminhada nessa 
data ao Congresso Nacional, pelo Poder Executivo Federal 

16 DE 

ABRIL DE 

2021 

37. Acompanhamento da reunião virtual de entrega ao Congresso 
Nacional do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária para 2022 (PLDO 
2022) 

Foi considerada como inusitada a situação de entregar um Orçamento 
para o ano de 2022, sem que o Orçamento do ano de 2021 estivesse 
definido, tanto que a equipe econômica do Governo restringiu as 
perguntas dos repórteres na entrevista  

Os números foram divulgados, mas apenas porque essa era a data limite 
para o envio do Projeto da LDO 2022 ao Congresso. Os comentários dos 
assessores da CMO é que se tratava de uma peça fictícia, já que ainda 
não se sabia como seria o ajuste da Lei Orçamentária de 2021 
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38. Acompanhamento de reunião virtual da Câmara dos Deputados sobre 
o PL nº 1158/2921, que cria o passaporte sanitário de Covid-19, em 
território nacional. Ao final, o projeto ficou aguardando o despacho do 
Presidente da Câmara dos Deputados 

19 DE 

ABRIL DE 

2021 

39. Acompanhamento de reunião virtual da CSSF e da Comissão da 
Pessoa Idosa, que debateu sobre o tratamento de pacientes com 
sequelas provocadas pela Covid-19.  Participaram como convidados: 
(i) Angelo Roberto Gonçalves, Coordenador Geral de Saúde da Pessoa 
com Deficiência do Ministério da Saúde; (ii) Carla Pintas Marques, 
Doutora em Saúde Coletiva e Professora da Faculdade de Medicina da  
UnB; (iii) Matheus França, Médico Cardiologista do Hospital Sírio Libanês 
(HSL); (iv) Domingos Sávio de Matos, Médico Infectologista, 
Representante do Conselho Federal de Medicina (CFM) e Diretor Clínico 
do Hospital de Roraima; (v) Juliana Paiva, Médica Especialista em 
Doenças Infectuosas e Parasitárias e Professora da Faculdade de 
Medicina da Universidade de Brasília (UnB); (vi) Jurandi Frutuoso, 
Secretário Executivo do CONASS; (vii) Maíra Batista Botelho, Diretora 
do Departamento de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da 
Saúde; (viii) Oseas Moura, Presidente da Sociedade Brasileira de 
Fisioterapia (SBF); e (ix) Sâmara Morais, Médica Geriatra do HSL 

20 DE 

ABRIL DE 

2021 

40. Acompanhamento de reunião virtual no Congresso Nacional sobre 
orçamento público 

22 DE 

ABRIL DE 

2021 

41. Acompanhamento de Audiência Pública remota da Comissão 
Temporária da Covid-19 (CTCovid-19), com participação do 
Presidente do CONASEMS, Wilames Bezerra, e do CONASS, que 
avaliaram que os Estados e Municípios precisam de aportes de 
recursos financeiros federais, como fonte extraordinária, para o 
enfrentamento da pandemia. Também participou o Secretário de 
Controle Externo do Tribunal de Contas da União, Marcelo Chaves 
Aragão10 

42. Acompanhamento de reunião remota da Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). Segundo conversa de 
bastidores sobre orçamento público, o Presidente da República 
sancionaria, na quarta-feira, lei para destravar a reedição de 
programas emergenciais de combate à pandemia, tirando os gastos 
nessas ações da contabilidade da meta fiscal de 2021 (déficit de R$ 
247,1 bilhões). O projeto fez parte das negociações para resolver o 
impasse do Orçamento 

23 DE 

ABRIL DE 

2021 

43. Acompanhamento de reunião virtual da Câmara dos Deputados sobre 
o PL que trata do piso salarial para os enfermeiros. O presidente da 
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, alertou 
que, caso aprovado o PL, o impacto seria de mais de R$ 45 bilhões, 

                                            
10 Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/22/na-comissao-da-covid-
secretarios-de-saude-cobram-mais-verbas-federais 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/22/na-comissao-da-covid-secretarios-de-saude-cobram-mais-verbas-federais
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/04/22/na-comissao-da-covid-secretarios-de-saude-cobram-mais-verbas-federais
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sendo que o projeto não apontava a fonte de pagamento. Se aprovado, 
provavelmente, sairia dos orçamentos municipais 

44. Participação em reunião virtual sobre o piso salarial dos 
enfermeiros, junto ao Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 
Junqueira, com a Federação Brasileira de Hospitais (FBH); Associação 
Nacional de Hospitais Privados (Anahp); Confederação Nacional de 
Saúde (CNSaúde), Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB); CNM; e Associação 
Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE) 

26 DE 

ABRIL DE 

2021 

45. Participação em reunião virtual com o Senador Carlos Heinze, para 
discussão do PLP nº 10/2021. Foi também abordado o tema do 
financiamento da saúde. Participantes da reunião: Secretário 
Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, e representantes do 
Fundo Nacional de Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde (FNS/SE/MS), da CNM, do COSEMS/RS e de vários municípios 
do Estado do Rio Grande do Sul 

46. Acompanhamento da reunião virtual do Colégio de Líderes da 
Câmara dos Deputados 

27 DE 

ABRIL DE 

2021 

47. Acompanhamento dos trabalhos da CPI da Covid-19 

48. Audiência Pública promovida pela Comissão Externa destinada a 
acompanhar as ações de combate à Covid-19, da Câmara dos 
Deputados, para debater a situação das vacinas Pfizer, Janssen e 
Sputnik 

A reunião aconteceu no Plenário 13 da Câmara, com os seguintes 
convidados: (i) Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo 
Otávio da Cruz; (ii) Coordenadora do Programa Nacional de Imunização 
do Ministério da Saúde, Franciele Francinato; (iii) Gerente-Geral de 
Medicamentos e Produtos Biológicos da ANVISA, Gustavo Mendes 
Lima; (iv) Diretor médico do Laboratório Janssen, Fábio Lawson; (v) 
Diretor de Assuntos Governamentais do Laboratório Janssen, Ronaldo 
Pires; (vi) Diretora da Área de Vacinas, do Laboratório Pfizer, Lucila S. 
Moro; (vii) Diretora de Comunicações do Laboratório Pfizer, Cristiane 
Santos; (viii) Embaixador da Rússia, Alexey Labetskiy; (ix) Encarregado 
de Negócios da Embaixada da Rússia, Andrei Petrov; (x) 1º Secretário 
da Embaixada da Rússia, Evgeny Erin; (xi) Adido Civil da Embaixada da 
Rússia, Ivan Konovalov; (xii) Representante do CONASS; (xiii) 
Representante do Consórcio Nordeste; e (xiv) Representante do Instituto 
Gamaleya11 

28 DE 

ABRIL DE 

2021 

49. Acompanhamento da votação da CSSF da Câmara dos Deputados. A 
pauta foi a seguinte: 

Requerimentos: (i) nº 117/2021, da Sra. Paula Belmonte, que "requer a 
realização de Audiência Pública para debater a saúde física e mental dos 

                                            
11 Fonte: Agência Câmara de Notícias (https://www.camara.leg.br/noticias/750226-comissao-
externa-debate-situacao-das-vacinas) 
 

https://www.camara.leg.br/noticias/750226-comissao-externa-debate-situacao-das-vacinas
https://www.camara.leg.br/noticias/750226-comissao-externa-debate-situacao-das-vacinas
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profissionais da Saúde, e as medidas mitigadoras quanto às 
consequências dos danos provocados pela situação de pandemia da 
Covid-19"; (ii) nº 118/2021, da Sra. Vivi Reis, que "solicita ao Ministro de 
Estado da Saúde, Sr. Marcelo Queiroga, informações acerca do envio de 
recursos financeiros, insumos e vacinas ao Estado do Pará para combate 
à Covid-19"; (iii) nº 119/2021, da Sra. Leandre, que "requer a realização 
de Audiência Pública para debater sobre a situação atual dos Consórcios 
Públicos relacionados à Saúde e propostas de avanços legislativos"; (iv) 
nº 120/2021, da Sra. Leandre, que "requer a inclusão de convidado na 
Audiência Pública para debater sobre a situação atual do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a coparticipação em sua 
manutenção – Requerimento nº 109/2021"; (v) nº 121/2021, da Sra. 
Flávia Morais, que "requer a realização de Audiência Pública na CSSF 
para debater sobre o tratamento do edema macular diabético"; e (vi) nº 
122/2021, da Sra. Flávia Morais, que "requer a realização de Audiência 
Pública na CSSF para debater sobre a regulamentação da profissão de 
biotecnologista" 

Proposições Sujeitas à Apreciação do Plenário (Prioridade): 

Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 114/2020 - do Sr. Wolney Queiroz 
- que "fixa normas para a cooperação entre a União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas decorrentes 
do exercício da competência comum para cuidar da saúde, relativas ao 
enfrentamento de calamidade pública em virtude de situação 
epidemiológica declarada como Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN)" RELATORA: Dep. Benedita Da Silva 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo  

Proposições sujeitas à apreciação conclusiva pelas Comissões 
(Prioridades): 

PL nº 1.836/2007 - do Senado Federal - Cícero Lucena - (PLS 28/2007) 
- que "altera o § 1º do art. 19-I da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2002, para 
acrescentar ao SUS o fornecimento de medicamentos de uso continuado 
não sujeitos a controle especial, entre outros, necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio" RELATOR: Dep. Luiz Lima 
PARECER: pela aprovação deste, e dos PL 3.054/2008, 4.746/2012, 
6.959/2017, 7.932/2017, e 2.395/2019, apensados, com substitutivo, e 
pela rejeição dos PL 960/2011, 2.578/2015, 3.383/2012, e 691/2015, 
apensados 

PL nº 3.997/2012 - do Senado Federal - Rodrigo Rollemberg - (PLS 
279/2011) - que "altera as Leis nº 8.212 e nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, para incluir o catador de material reciclável como segurado 
especial da Previdência Social" RELATOR: Dep. Dr. Leonardo 
PARECER: pela aprovação deste, e do PL 295/2011, apensado, com 
substitutivo 

PL nº 4.034/2019 - do Senado Federal - Antonio Anastasia - que "dispõe 
que os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou de 
indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapso 
de barragens não serão considerados renda para fins de elegibilidade a 
programas socioassistenciais" RELATOR: Dep. Luiz Lima PARECER: 
pela aprovação 
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Tramitação Ordinária: 

PL nº 1.924/2011 - do Sr. Sandro Alex - que "dispõe sobre a 
obrigatoriedade das Unidades de Saúde credenciadas no SUS a 
informarem, diariamente, de forma visível e acessível à população, o 
número de leitos credenciados, ocupados e livres" RELATOR: Dep. 
Eduardo Costa PARECER: pela aprovação deste, do PL 6842/2013, e 
do PL 6851/2013, apensados, com substitutivo 

PL nº 4.910/2012 - do Sr. Antonio Brito - que "isenta hospitais e clínicas 
privadas das contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores" 
RELATOR: De. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PARECER: pela aprovação 
deste, e pela rejeição da Emenda 1/2013 da CSSF 

PL nº 7.984/2014 - do Sr. Carlos Bezerra - que "permite ao Ministério 
Público propor ações de alimentos no interesse de incapazes": altera a 
Lei nº 5.869, de 1973 RELATORA: Dep. Chris Tonietto PARECER: pela 
aprovação 

PL nº 1.644/2015 - do Sr. Padre João - que "altera a Lei nº 9.782, de 16 
de janeiro de 1999, para instituir fator de correção dos valores da Taxa 
de Fiscalização de Vigilância Sanitária e atualizar os valores das taxas 
cobradas para avaliação e reavaliação toxicológica para registro de 
produtos" RELATOR: Dep. Jorge Solla PARECER: pela aprovação do PL 
1644/2015, nos termos do Substitutivo, e pela rejeição do PL 4316/2016, 
apensado 

PL nº 1.769/2015 - do Sr. Rômulo Gouveia - que "altera a Lei 10.436, de 
24 de abril de 2002; estabelece que as instituições de saúde devem 
dispor de, pelo menos, 10% (dez por cento) de servidores, funcionários 
e empregados capacitados para o uso e interpretação da Língua 
Brasileira de Sinais” RELATOR: Dep. Pedro Westphalen PARECER: 
pela rejeição deste, do PL 3324/2015, do PL 4439/2016, do PL 983/2019, 
do PL 2415/2019, do PL 4354/2019, e do PL 5792/2019 

PL nº 1.978/2015 - do Sr. Felipe Bornier - que "regulamenta as Cirurgias 
para pacientes com Obesidade" RELATOR: Dep. Luiz Lima PARECER: 
pela aprovação deste, do PL 3061/2015, do PL 6605/2016, e do PL 
10992/2018, apensados, com substitutivo 

PL nº 3.994/2015 - da Sra. Geovania de Sá - que "altera o art. 3º da Lei 
nº 10.836, de 09 de janeiro de 2004, para obrigar os pais a participarem 
de reuniões na escola de seus filhos como condicionalidade para a 
manutenção dos benefícios recebidos no âmbito do Programa Bolsa-
Família" RELATORA: Dep. Tereza Nelma PARECER: pela aprovação 
deste, e das três emendas adotadas pela Comissão de Educação 

PL nº 5.392/2016 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "altera o art. 42 da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre exame médico-
pericial multidisciplinar e avaliação da limitação biopsicossocial para 
exercício de atividade laboral para fins de concessão de aposentadoria 
por invalidez" RELATOR: Dep. Dr. Jaziel PARECER: pela rejeição 

PL nº 5.641/2016 - do Sr. Antonio Brito - que "dispõe sobre sanções aos 
entes federativos nos casos de atrasos ou interrupções de repasses de 
recursos do SUS - às entidades que especifica" RELATOR: Dep. Dr. Luiz 
Antonio Teixeira Jr. PARECER: pela aprovação, com substitutivo 

PL nº 5.889/2016 - da Sra. Leandre - que "assegura atendimento 
prioritário ao cuidador familiar não remunerado da pessoa em situação 
de dependência para o exercício de atividades básicas da vida diária; 
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altera a Lei nº 8.080, de 1990 RELATORA: Dep. Tereza Nelma 
PARECER: pela aprovação 

PL nº 5.978/2016 - do Sr. Simão Sessim - que "cria a obrigação de 
recomposição dos gastos realizados pelo SUS Municipal receptor 
decorrentes do atendimento de cidadão domiciliado em Município 
diverso do de atendimento e dá outras providências" RELATOR: Dep. Dr. 
Luiz Ovando PARECER: pela aprovação do PL 6313/2016, apensado, 
com emenda; e pela rejeição do PL 5978/2016, e do PL 11046/2018, 
apensado 

PL nº 8.140/2017 - do Sr. Pompeo de Mattos - que "altera a Lei nº 10.836, 
de 2004, que cria o Programa Bolsa Família e dá outras providências, 
para prever pagamento de benefícios extras em casos de ocorrência de 
desastres naturais" RELATORA: Dep. Silvia Cristina PARECER: pela 
aprovação deste, com substitutivo, e pela rejeição do PL 9634/2018, 
apensado 

PL nº 9.217/2017 - das Sras. Laura Carneiro e Carmen Zanotto - que 
"dispõe sobre o Programa de Recuperação das Universidades Públicas 
Estaduais e Municipais (PRUE) e dá outras providências" RELATOR: 
Dep. Luiz Lima PARECER: pela aprovação deste, das Emendas nº 1 e 
nº 2 adotadas pela Comissão de Educação, com substitutivo 

PL nº 9.250/2017 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "aprova o Plano 
Nacional de Assistência Social" RELATORA: Dep. Carmen Zanotto 
PARECER: pela aprovação do PL 9250/2017 e do PL 9394/2017, 
apensado, com substitutivo 

PL nº 10.270/2018 - do Sr. Bohn Gass - que "extingue o Plano de 
Seguridade Social dos Congressistas (PSCC) e dá outras providências". 
RELATORA: Dep. Adriana Ventura PARECER: pela aprovação, com 
emenda 

PL nº 10.434/2018 - do Sr. Eduardo Barbosa - que "acrescenta 
dispositivo à Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, para dispor sobre os 
beneficiários consumidores dos alimentos adquiridos no âmbito do 
Programa de Aquisição de Alimentos, e revoga o art. 18, caput e incisos 
I, II e III da Lei nº 12.512, de 14 de outubro de 2011" RELATOR: Dep. 
Célio Silveira PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1083/2020, 
apensado, com substitutivo 

PL nº 10.739/2018 - da Sra. Carmen Zanotto e outros - que "dispõe sobre 
a realização anual de ações relacionadas ao enfrentamento do parto 
prematuro durante o mês de novembro" RELATOR: Dep. Eduardo 
Barbosa PARECER: pela aprovação deste, e do PL 1468/2019, 
apensado, com substitutivo 

PL nº 11.222/2018 - do Sr. Carlos Henrique Gaguim - que "dispõe a 
estratégia de "Patrocínio Saúde" que necessitará ser destinada para a 
obtenção de recursos para o financiamento de ações e serviços de saúde 
do SUS" RELATOR: De. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PARECER: pela 
aprovação, com emenda 

PL nº 11.248/2018 - do Sr. Augusto Coutinho - que "altera a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e dá outras providências" e o art. 1.638 do Código Civil; trata 
da veiculação de imagens de crianças e adolescentes” RELATORA: Dep. 
Marina Santos PARECER: pela aprovação, com emenda 
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PL nº 191/2019 - do Sr. Roberto de Lucena - que "altera a Lei nº 7.998, 
de 11 de janeiro de 1990, para conceder abono salarial ao aposentado 
pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS)" RELATOR: Dep. 
Eduardo Costa PARECER: pela rejeição 

PL nº 199/2019 - do Sr. Roberto de Lucena - que "acrescenta §3º ao art. 
23 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre a 
participação de jovens em Programas de Amparo à primeira infância, aos 
idosos e às pessoas com deficiência" RELATORA: Dep. Dulce Miranda 
PARECER: pela aprovação, com substitutivo 

PL nº 218/2019 - do Sr. Roberto de Lucena - que "acrescenta o art. 26-A 
na Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para determinar que os 
projetos de enfrentamento da pobreza deverão ser monitorados e 
aferidos, em termos de resultados, por meio de índice multidimensional 
da pobreza" RELATOR: Dep. André Janones PARECER: pela aprovação 

PL nº 853/2019 - da Sra. Sâmia Bomfim - que "acrescenta ao calendário 
oficial a "Semana Nacional de Conscientização sobre Direitos das 
Gestantes", a ser celebrada anualmente em 15 de agosto, e dá outras 
providências" RELATORA: Dep. Vivi Reis PARECER: pela aprovação, 
com substitutivo 

PL nº 5.413/2019 - do Sr. Pedro Westphalen e outros - que "cria o 
Programa de Recuperação e Fortalecimento dos Estabelecimentos 
Hospitalares de Saúde (Profes), visando fortalecer o desenvolvimento do 
parque instalado da saúde, dentro do projeto nacional de melhoria do 
acesso da população aos cuidados integrados da saúde" RELATOR: 
Dep. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. PARECER: pela aprovação  

PL nº 5.810/2019 - da Sra. Edna Henrique - que "altera o art. 70-A da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e Adolescente, 
para que as redes de ensino público e privada divulguem cartilha de 
orientação às crianças e aos adolescentes para prevenção contra a 
pedofilia na internet" RELATORA: Dep. Paula Belmonte PARECER: pela 
aprovação, com substitutivo 

PL nº 3.921/2020 - do Sr. Bibo Nunes - que "institui a Política Nacional 
de Atenção à Oncologia Pediátrica" RELATORA: Dep. Dra. Soraya 
Manato PARECER: pela aprovação 

29 DE 

ABRIL DE 

2021 

50. Acompanhamento de reunião virtual sobre o PL do piso salarial dos 
Enfermeiros e redução da carga horária. Havia quase 30 propostas 
em tramitação na Câmara dos Deputados. No Senado Federal, constava 
uma consulta pública sobre o tema: “PL nº 2564 de 2020 - Altera a Lei nº 
7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do 
Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e 
da Parteira Autoria: senador Fabiano Contarato (REDE/ES) Relatora: 
Senadora Zenaide Maia” 

30 DE 

ABRIL DE 

2021 

51. Acompanhamento de reunião virtual da CSSF da Câmara dos 
Deputados sobre câncer no SUS, para discussão prévia sobre 
Audiência Pública, programada para 03 de maio, na referida CSSF. O 
pedido de audiência foi da Dep. Tereza Nelma (PSDB-AL), para informar 
representantes dos Estados e Municípios e a sociedade civil sobre a 
disponibilidade de recursos para ações de prevenção, detecção precoce 
e controle de câncer durante a pandemia. Uma portaria de dezembro de 
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2020 institui incentivo financeiro no montante de R$ 150 milhões. Foi 
prevista a participação do CONASEMS como expositor 

MAIO DE 2021 

03 DE 

MAIO DE 

2021 

52. Acompanhamento de reunião remota da Câmara dos Deputados para 
conversa técnica sobre requerimento apresentado para a realização 
de Audiência Pública sobre Pós-AVC e Pós-Covid, agendada para o 
dia seguinte (04 de maio) 

53. Acompanhamento de reunião virtual CPI da Covid 

54. Participação do CONASEMS em Audiência Pública promovida pela 
CSSF da Câmara dos Deputados., sobre detecção precoce e controle 
do câncer no SUS – Portaria nº 3.712, de 22/12/2020 

A Dep. Nelma destacou dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
que mostram a redução dos procedimentos eletivos, incluindo o 
rastreamento de câncer. "Foram suspensos em 41% dos países pela 
necessidade de priorização das urgências e redução do risco de 
disseminação do novo coronavírus nos serviços de saúde. Por isso, foi 
instituído em caráter excepcional e temporário o incentivo financeiro 
federal de custeio para essas ações de prevenção ao câncer", explicou 
a deputada 

Foram convidados para o debate: o Presidente do CONASS, Carlos Lula; 
o Diretor do CONASEMS, Hisham Mohamad Hamida; e a Diretora do 
Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Maíra 
Batista Botelho 

04 DE 

MAIO DE 

2021 

55. Participação em reunião virtual entre o CONASEMS e a Frente 
Nacional de Prefeitos (FNP) sobre o consórcio “Conectar”, para a 
aquisição de vacinas, que reúne 2,6 mil municípios. Participaram da 
reunião líderes, Presidente e assessores da FNP, o Secretário Executivo 
do CONASEMS, Mauro Junqueira, e a Assessora do CONASEMS, para 
assuntos legislativos, Alessandra Gisele Matias 

56. Acompanhamento da Audiência Pública promovida pela Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados destinada a acompanhar o 
Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 (CEXCORVI), para debater 
a situação dos pacientes pós AVC e pós Covid-19. A Audiência foi 
decorrente dos Requerimentos nº 18, 35 e 50/2021, de autoria do Dep. 
Pedro Westphalen. Participaram como expositores: (i) Ana Patrícia de 
Paula, Coordenadora-Geral de Atenção Especializada do Ministério da 
Saúde; (ii) Ângelo Roberto Gonçalves, Coordenador-Geral de Saúde da 
Pessoa com Deficiência, do Ministério da Saúde; (iii) Cristiane Martins 
Pantaleão, Vice-Presidente do CONASEMS, (iv) Carla Heloísa Cabral 
Moro, Neurologista, Clínica Neurológica de Joinville; (v) Heber Bernarde, 
Responsável pela Câmara Técnica Farmacêutica do CONASS; (vi) 
Linamarca Rizzo Battistella, Professora Titular de Fisiatria da Faculdade 
de Medicina da USP; (vii) Marcos Christiano Lange, Médico, da 
Academia Brasileira de Neurologia; e (viii) Sheila Martins, Presidente da 
Rede AVC 

57. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia, no Congresso 
Nacional: (i) Depoimento do ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta (DEM-MS). O ex-Ministro fez duras críticas ao Ministro da 
Economia, Paulo Guedes, chegando a chamá-lo de "desonesto 
intelectualmente" e "homem pequeno para estar onde está". Segundo 
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Mandetta, Guedes "não ajudou nada" e apenas se limitou a dizer que 
havia mandado recursos para o combate à crise sanitária. Além disso, o 
ex-titular da Saúde afirmou que havia um distanciamento da equipe 
econômica para assuntos relacionados à pandemia. Ele deu a entender 
que Guedes pode ter sido um dos auxiliares que induziram Bolsonaro a 
optar pela economia em vez de cuidar da área da saúde; e (ii) 
Depoimento do ex-Ministro da Saúde Nelson Teich. O relator da CPI 
da Pandemia, Senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que a falta de 
autonomia de Nelson Teich durante seu período à frente do MS é um dos 
pontos relevantes do depoimento dele à CPI. Na avaliação do 
emedebista, Teich reconheceu não ter tido liberdade para trabalhar, 
prerrogativa indispensável ao cargo. Outro tópico que chamou atenção 
do relator foi a interferência do Presidente Jair Bolsonaro para que o 
Ministério expandisse o uso da cloroquina 

05 DE 

MAIO DE 

2021 

58. Acompanhamento da pauta e votação dos projetos de saúde na 
reunião deliberativa da Comissão Seguridade Social e Família (CSSF) 

06 DE 

MAIO DE 

2021 

59. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia, no Congresso 
Nacional. Acompanhamento do depoimento do Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga. Questionado sobre a demora para firmar acordos 
para garantir a vacinação, o Ministro disse em seu depoimento que esses 
acordos não foram firmados em sua gestão: “Eu assumi o Ministério há 
45 dias e esses acordos não foram firmados na minha gestão, não 
participei dessas negociações” 

Afirmou que há dificuldades de entrega de imunizantes por meio da 
iniciativa Covax Facility, - consórcio internacional liderado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). Sobre as tratativas para obter a 
vacina da Pfizer, o Ministro se recusou a comentar as negociações com 
a farmacêutica antes da sua gestão 

Pouco tempo depois, chegou à informação de que o Diário Oficial trouxe 
edição extra, naquele mesmo dia, dispensando licitação para compra de 
100 milhões de doses da Pfizer por R$ 6,6 bilhões 
O senador Renan Calheiros, relator da CPI, indagou ao Ministro sobre 
ter anunciado 560 milhões de doses, mas só garantido o contrato de 280 
milhões em documento técnico: “Essa informação foi feita de maneira 
imprecisa. Não se considera as vacinas da Fiocruz. De tal maneira que 
o Ministério da Saúde vai fazer uma retificação”, disse Queiroga. 
Segundo ele, haveria 430 milhões de doses contratadas (Estadão) 

60. Acompanhamento de reunião de líderes do Senado Federal sobre o PL 
do Piso dos Enfermeiros. A Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA/MA) 
comentou sobre os pleitos da classe de enfermeiros por um piso salarial 
nacional e defendeu requerimento de reunião temática entre o 
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM/MG), e o Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN), para debater o PL 2564/2020. Foi 
prevista a participação da relatora da proposta legislativa, Senadora 
Zenaide Maia (PROS/RN); do autor do projeto, o Senador Fabiano 
Contarato (REDE/ES); do líder do Governo no Senado Federal, Senador 
Bezerra Coelho (MDB/PE); do líder da oposição, Senador Randolfe 
Rodrigues (REDE/AP); e de representantes de conselhos regionais. 
Segundo Pacheco, a reunião estaria confirmada para o dia 10 de maio, 



44 
 

DATA REGISTRO 

às 16:00h. Como resultado da reunião, registra-se que não houve acordo 
para pautar a votação do PL para a semana de 10 a 14 de maio de 2021 

07 DE 

MAIO DE 

2021 

61. Participação do CONASEMS em Audiência Pública sobre “A 
importância do Tratamento Precoce contra a Covid-19”, representado 
pelo Assessor Rodrigo Lacerda. Também participaram do evento: (i) 
Dra. Nise Yamaguchi – Médica; (ii) Dra. Raissa Soares – Médica; (iii) Dr. 
Francisco Cardoso – Médico; (iv) Dra. Lucy Kerr – Médica; (v) Dra. 
Roberta Lacerda - Médica; (vi) Dr. Roberto Zeballos – Médico; (vii) Dr. 
Albert Dickson – Médico; (viii) Dr. Eduardo Leite - Médico; (ix) Doutora 
Ilka Boin - Professora da Universidade Estadual de Campinas 
(UNICAMP); (x) Dr. Flávio Cadegiani - Médico; (xi) Dr. Paulo Porto - 
Médico; (xii) Dr. Guili Pech – Médico; (xiii) Natália Pasteranak - 
Microbiologista; e (xiv) Dra. Lilia Nigro Maia – Médica 

10 DE 

MAIO DE 

2021 

62. Participação do CONASEMS em debate na Câmara dos Deputados 
sobre a ”Política de enfrentamento da pandemia da Covid-19, na 
Amazônia”, representado pelo Dr. Charles Tocantins, Vice-Presidente 
da Entidade. Foram também convidados: (i) Dra. Franciele Fantinato - 
Representante do Ministério da Saúde; (ii) Sr. Robson Santos da Silva - 
Representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério 
da Saúde (SESAI/MS); (iii) Representante do Conselho Nacional da 
Amazônia Legal (CNAL); (iv) Representante do CONASS; (v) Sra. Vanja 
Andréa Reis dos Santos - Representante do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS); e (vi) Representante do Comitê de Coordenação Nacional 
para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 

63. Acompanhamento de reunião virtual do Colégio de Líderes do Senado 
Federal: decidido o adiamento da votação do PL que trata do piso 
salarial dos enfermeiros 

11 DE 

MAIO DE 

2021 

64. Acompanhamento do depoimento do Diretor-Presidente da ANVISA, 
Antônio Barra Torres, na CPI da Pandemia.  Em seu depoimento, o 
Diretor-Presidente divergiu do Presidente Jair Bolsonaro em questões 
que envolvem vacinação, isolamento social e uso de máscara. Afirmou 
que pesquisas atuais vão contra a possibilidade do uso da cloroquina no 
tratamento do novo Coronavírus e o medicamento deve ficar fora do 
tratamento precoce, como Bolsonaro defendeu diversas vezes. Ao 
comentar declarações do Presidente contra a vacina chinesa 
CoronaVac, o Diretor-Presidente da ANVISA disse que isso gera uma 
guerra política e “não ajuda”. Barra Torres afirmou ser “contra qualquer 
tipo de aglomeração” e destacou que “a conduta do Presidente Jair 
Bolsonaro difere da dele, que tem sido pautada pela ciência” 

65. Acompanhamento da entrevista coletiva do Senador Randolfe 
Rodrigues, Vice-Presidente da CPI da Pandemia, após o depoimento 
do Diretor-Presidente da ANVISA, Antônio Barra Torres 

66. Acompanhamento de Audiência Pública na CSSF sobre o tema “A 
pandemia da Covid-19 no Brasil sob a perspectiva dos Leitos de 
UTI” 

12 DE 

MAIO DE 

2021 

67. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia, quando do 
depoimento do ex-Secretário de Comunicação da Presidência da 
República, Fabio Wajngarten. O ex-Secretário complicou-se em seu 
depoimento porque vinha negando várias das informações publicadas 
pela revista Veja sobre sua participação nas negociações com a Pfizer 
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O relator Renan Calheiros questionou o depoente baseado na entrevista 
e o ex-Secretário disse que a participação dele foi apenas em uma única 
reunião, no dia 12 de novembro, com o Presidente da Pfizer. Afirmou que 
seu papel foi apenas de "ajudar" e encurtar caminho, além de aproximar 
pontas em razão de uma carta não respondida. Wajngarten relatou que 
agiu porque a imprensa cobrava o governo sobre o tema de vacinas 

Os Senadores pediram a gravação da entrevista de Fabio Wajngarten à 
Revista Veja. "Creio que alguém está mentindo, ou é a Veja ou o 
depoente", disse o Presidente da CPI, senador Omar Aziz 

Conforme informação da coluna de Lauro Jardim, no O Globo, no 
intervalo da CPI, os Senadores discutiram a possibilidade de 
prender Fabio Wajngarten por supostas mentiras mesmo sob juramento 

Na oitiva, Wajngarten contradisse entrevista que deu à revista Veja, na 
qual falou sobre ter negociado a compra de vacina da Pfizer. No intervalo 
da sessão, senadores alegaram que havia motivos suficientes para a 
medida drástica. O Presidente do colegiado, Omar Aziz foi um dos que 
viu razão para o pedido 

68. Acompanhamento de reunião da CSSF para deliberação de pautas 
para a semana. Destaque para os seguintes projetos analisados: 

PL nº 2567/2020 – que “institui plano de ação do poder público em caso 
de endemia, epidemia ou pandemia certificada pelo SUS ou pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e dá outras providências” 
PARECER da Relatora, Dep. Benedita da Silva (PT-RJ), pela aprovação 

PL nº 5413/2019 – que “cria o Programa de Recuperação e 
Fortalecimento dos Estabelecimentos Hospitalares de Saúde (Profes), 
visando fortalecer o desenvolvimento do parque instalado da saúde, 
dentro do projeto nacional de melhoria do acesso da população aos 
cuidados integrados da saúde” PARECER pela aprovação na CSSF 

PL nº 5641/2016 – que “dispõe sobre sanções aos entes federativos nos 
casos de atrasos ou interrupções de repasses de recursos do SUS às 
entidades que especifica” APROVADO na CSSF 

PL nº 1978/2015 – que “regulamenta as Cirurgias para pacientes com 
Obesidade” APROVADO na CSSF 

PL nº 4910/2012 – que “isenta hospitais e clínicas privadas das 
contribuições previdenciárias devidas pelos empregadores” 
APROVADO na CSSF 

PFC 10/2021 (Proposta de Fiscalização e Controle) – que “propõe que 
a CSSF realize ato de fiscalização e controle, com o auxílio do TCU, dos 
recursos da União destinados ao Estado do Rio Grande do Sul, no 
contexto do combate à pandemia de Covid-19” APROVADO na CSSF 

REQUERIMENTO Nº 150/2021 – que “requer a realização de Audiência 
Pública para debater o PL nº 5363/2020, que altera a Lei nº 5.991, de 17 
de dezembro de 1973, que “Dispõe sobre o Controle Sanitário do 
Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e 
Correlatos, e dá outras Providências”, para dispor sobre a assistência de 
farmacêutico de forma remota” APROVADO na CSSF 

REQUERIMENTO Nº 147/2021 – que “requer que seja realizada 
Audiência Pública para discutir a incorporação do medicamento 
nusinersena (Spinraza), que trata a Atrofia Muscular Espinhal (AME) 
tipos II e III, no âmbito do SUS” APROVADO na CSSF 
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REQUERIMENTO Nº 148/2021 – que “requer a realização de Audiência 
Pública sobre o tema: “Tributos a favor da Saúde: mais recursos para o 
enfrentamento à Covid-19” APROVADO na CSSF 

REQUERIMENTO Nº 146 – que “requer a convocação do Ministro de 
Estado da Saúde, Sr. Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes, para 
prestar os devidos esclarecimentos sobre a Política Nacional de Saúde 
Suplementar para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19 (PNSS-
Covid-19) ” ACORDO na CSSF transformou em CONVITE 

PLP nº 259/2020 – que “revoga o art. 5º da Lei Complementar nº 172, de 
15 de abril de 2020” – PARECER do Relator, Dep. Dr. Jaziel (PL-CE), 
pela rejeição 

13 DE 

MAIO DE 

2021 

69. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia: Em 
depoimento à CPI o Presidente da Pfizer no Brasil e atual Gerente 
Geral na América Latina, Carlos Murillo, confirmou que o vereador do Rio 
de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do Presidente Jair Bolsonaro, 
participou rapidamente de uma reunião no Palácio do Planalto com a 
Diretora Jurídica da Pfizer, Shirley Meschke, em 7 de dezembro 

Murillo, que havia dito antes não saber se Carlos tinha participado de 
reunião com a Pfizer, pediu para fazer um esclarecimento e leu um 
documento produzido por Meschke. No depoimento que prestou à CPI 
no dia anterior, o ex-Secretário de Comunicação Fábio Wajngarten não 
listou Carlos como um dos participantes do encontro. 

Segundo a Pfizer, a reunião era inicialmente com Wajngarten. Após 
cerca de uma hora, Wajngarten recebeu um telefonema e, minutos 
depois, chegaram Carlos Bolsonaro e o Assessor para Assuntos 
Internacionais da Presidência da República, Filipe Martins. Wajngarten 
então explicou a eles o que já tinha sido discutido. Carlos saiu pouco 
depois, enquanto Martins permaneceu no local, destacou o Jornal “O 
Globo” 

70. Participação do CONASEMS em Audiência Pública na CSSF sobre a 
prorrogação dos contratos do Programa Mais Médicos. Foram 
convidados: (i) Renata Maria de Oliveira Costa, Diretora do 
Departamento de Saúde da Família, da Secretaria de Atenção Primária 
à Saúde do Ministério da Saúde; (ii) Estevam Rivello Alves, 
representante do Conselho Federal de Medicina (CFM); (iii) Mauro 
Junqueira, Secretário Executivo do CONASEMS; e (iv) Maria José 
Evangelista, Consultora em Atenção Primária do CONASS (REQ 
76/2021 - Autoria Dep. Jorge Solla, do PT/BA) 

71. Acompanhamento da reunião dos líderes da Câmara dos Deputados 

14 DE 

MAIO DE 

2021 

72. Preparação da 80ª Reunião Geral da FNP. Foram sugeridas as 
seguintes pautas: (i) Subfinanciamento da Saúde - orçamento federal 
2021; (ii) Vacinação; e (iii)  Terceira onda? 

17 DE 

MAIO DE 

2021 

73. Acompanhamento da reunião virtual, no Congresso Nacional, para 
previsão da pauta para a semana de 17 a 21 de maio de 2021 

18 DE 

MAIO DE 

2021 

74. Participação do CONASEMS em Audiência Pública da Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados que acompanha o enfrentamento 
da pandemia de Covid-19, para discutir a criação, pelo Ministério da 
Saúde, de uma central de distribuição do chamado "kit intubação" 
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A Audiência Pública foi solicitada pelo Dep. Marcelo Ramos (PL-AM), que 
propôs a criação da central. "Tem sido noticiado por especialistas sobre 
a falta de sedativos para intubação em todo o País. Contudo, a indústria 
nacional tem produção para atender a demanda, mas não há um controle 
nacional de demanda, acarretando compras acima do necessário em 
alguns Estados e outros não conseguem comprar a quantidade 
necessária", justificou o parlamentar. Foram convidados: (i) o Assessor 
Técnico da CONASEMS, Elton Chaves; (ii) o Assessor Técnico do 
CONASS, Heber Dobis Bernarde; (iii) o Diretor do Sindicato da Indústria 
de Produtos Farmacêuticos (Sindusfarma), Nelson Mussolini; (iv) um 
representante da Associação Nacional de Hospitais Privados; um 
representante da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, 
Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB); (v) um representante do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS); (vi) um representante do Ministério 
da Saúde; e (vii) um representante no Brasil da Organização Pan-
Americana da Saúde (OPAS) 

75. Participação do CONASEMS, representado pelo Assessor Técnico 
Alessandro Aldrin, em Audiência Pública promovida pela Comissão 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência, sobre o tema “Priorização 
na Vacinação contra Covid para pessoas com deficiência” 

Participantes: (i) Caroline Gava Alves, Assessora Técnica da 
Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações, do 
Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis, da Secretaria 
de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 
(CGPNI/DEIDT/SVS/MS); (ii)  Eliel Barros - Assessor Jurídico do 
DEIDT/SVS/MS; (iii) Thiago Machado - Assessor Jurídico do Gabinete 
da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS); 
(iv) Luciana Trindade - Consultora de Inclusão e Diversidade e 
representante da Aliança Distrofia Brasil; (v) Karina Zügue - Presidente 
da Aliança Distrofia Brasil; (vi) Nelson Kahill, Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre 
(COMDEPA) e Vice Coordenador do Fórum Municipal dos Conselhos da 
Cidade de Porto Alegre (FMCC); (vii) Francisco Marcos Rodrigues de 
Souza, Coordenador de Articulação Política do Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) Inclusão Ceará; (viii) Alessandro Chagas Aldrin, 
Assessor Técnico do CONASEMS; e (ix) Nereu Henrique Mansano - 
Assessor Técnico do CONASS 

76. Acompanhamento do depoimento do ex-Ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, na CPI da Pandemia 

O ex-chanceler Ernesto Araújo não soube explicar, em seu depoimento 
na CPI da Covid, a participação do Assessor do Palácio do Planalto, Max 
Moura, na comitiva brasileira que esteve em Israel, em março, para tentar 
assinar um acordo de cooperação sobre um spray nasal contra a Covid. 
O Senador Randolfe Rodrigues disse que a viagem da comitiva custou 
R$ 500 mil aos cofres públicos. A Senadora Simone Tebet cobrou a saída 
de Ernesto Araújo em resposta à acusação sobre 5G 

77. Assinatura de Ofício pelo CONASEMS solicitando audiência com o 
Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do PL sobre o 
piso salarial para a enfermagem 
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19 DE 

MAIO DE 

2021 

78. Acompanhamento do depoimento do ex-Ministro da Saúde Pazuello 
na CPI da pandemia 

79. Acompanhamento da participação do Ministro da Saúde Queiroga na 
CSSF 

80. Acompanhamento da reunião da CSSF; na pauta deliberativa da 
Comissão, constou o PLP 259, que “autoriza os Estados, os Municípios 
e o Distrito Federal, de forma permanente, a usar os saldos financeiros 
de repasses do Ministério da Saúde de anos anteriores em ações 
diversas das previstas originalmente” (Projeto CONASEMS) 

O Relator votou contra e o governo posicionou-se contra a proposta; 
constou da pauta da Comissão a votação pela rejeição 

Como, no Regimento da Câmara dos Deputados, é permitida a 
solicitação de retirada do Projeto, o assunto ficou suspenso, aguardando 
o próprio autor do PL, para articular e pedir a retirada 

24 DE 

MAIO DE 

2021 

81. Participação do CONASEMS, representado pelo Secretário Executivo, 
Mauro Junqueira, e membros da equipe de Assessoria Técnica em 
reunião virtual com a  Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde) e 
Filantrópicas, sobre o PL do piso salarial para a Enfermagem 

26 DE 

MAIO DE 

2021 

82. Acompanhamento da pauta de votação da CPI da pandemia; foram 
votados requerimentos; na pauta, havia dois requerimentos direcionados 
ao CONASEMS, mas não houve deliberação sobre eles 

83. Acompanhamento da reunião conjunta das Comissões de 
Fiscalização Financeira e Controle e do Direito do Consumidor da 
Câmara dos Deputados, que recebeu o Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, para ouvi-lo sobre a situação das vacinas, dos leitos, dos 
medicamentos para intubação e sobre o planejamento para 
contenção da crise provocada pela Covid-19. O Ministro foi convidado 
para prestar esclarecimentos também sobre a redução das Farmácias 
Populares e sobre o reajuste de preços de medicamentos. De acordo 
com o Ministro, seria possível ter que vacinar a população todos os anos 
contra o Coronavírus, visto que a ciência ainda não apresentou respostas 
quanto a isso. Queiroga negou a intenção de privatizar o SUS, mas 
alegou que o País precisa equacionar o gasto do SUS com saúde 
complementar 

84. Acompanhamento de reunião da CSSF sobre o PLP nº 259/2020, que 
revoga o art. 5º da Lei Complementar nº 172, de 15 de abril de 2020, que 
entrou novamente na pauta de votação na CSSF. O Relator continua 
mantendo o voto pela rejeição ao PLP; a estratégia legislativa definida foi 
a de propor uma Audiência Pública para debater o tema antes da votação 
na  CSSF; por ação regimental, o CONASEMS conseguiu retirar o PL 
da pauta de votação da Comissão; foi a segunda ação para a retirada 
da proposta 

31 DE 

MAIO DE 

2021 

85. Acompanhamento da reunião da CSSF, na qual o CONASEMS 
conseguiu, com técnica legislativa, e após duas retiradas da pauta 
deliberativa na CSSF, requisitar a realização de Audiência Pública 
para debater o PLP 259/2020, o que foi aprovado (requerimento 
180/2021); o PLP 259/2020 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 
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JUNHO DE 2021 

07 DE 

JUNHO DE 

2021 

86. Participação na Audiência Pública promovida pelo Senado Federal, 
sobre o PL nº 1.674, que trata do Passaporte Nacional de Imunização 

87. Audiência Pública na CSSF sobre o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) e a coparticipação em sua manutenção 

08 DE 

JUNHO DE 

2021 

88. Acompanhamento de reunião virtual da Câmara dos Deputados, sobre 
a pauta da semana (8 a 11 junho 2021) 

89. Acompanhamento da participação do Ministro da Saúde Marcelo 
Queiroga na CPI da pandemia 

09 DE 

JUNHO DE 

2021 

90. Acompanhamento da pauta deliberativa da reunião da CSSF 

91. Acompanhamento do depoimento do Secretário Executivo do 
Ministério da Saúde, Elcio Franco, na CPI da Pandemia da Covid-19. 
O Secretário Executivo era o responsável pelas negociações de compra 
de vacinas na equipe do Ministro Pazuello e foi pressionado a esclarecer 
a sua atuação no “gabinete paralelo” 

10 DE 

JUNHO DE 

2021 

92. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia 

93. Acompanhamento da pauta deliberativa da CSSF 

11 DE 

JUNHO DE 

2021 

94. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia 

14 DE 

JUNHO DE 

2021 

95. Acompanhamento da reunião dos Líderes, para a previsão da pauta 
para a semana de 15 a 18 junho 

15 DE 

JUNHO DE 

2021 

96. Acompanhamento do depoimento do ex-Secretário de Saúde do 
Amazonas, Marcellus Campelo, na CPI da Pandemia 

97. Acompanhamento da coletiva de São Paulo sobre a vacinação, na 
qual foi divulgado o calendário completo de vacinação de todos os 
adultos 

98. Acompanhamento das pautas deliberativas das Comissões da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal 

17 DE 

JUNHO DE 

2021 

99. Acompanhamento da coletiva da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
sobre a variante Delta da Covid-19 

100. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia 

18 DE 

JUNHO DE 

2021 

101. Acompanhamento das reuniões da Subcomissão Especial de 
Desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial em Saúde 
(SUBCEIS) 

102. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia 

21 DE 

JUNHO DE 

2021 

103. Acompanhamento de reunião técnica prévia da semana, no Senado 
Federal 

104. Acompanhamento de reunião técnica da SUBCEIS 
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22 DE 

JUNHO DE 

2021 

105. Acompanhamento do depoimento de Osmar Terra na CPI da 
Pandemia 

23 DE 

JUNHO DE 

2021 

106. Acompanhamento de reunião deliberativa da CSSF 

107. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia 

24 DE 

JUNHO DE 

2021 

108. Acompanhamento de reunião do Grupo de Trabalho sobre 
Distribuição Vacina, da CSSF 

109. Acompanhamento do depoimento de Jurema Werneck e Pedro 
Hallal, na CPI da Pandemia 

28 DE 

JUNHO DE 

2021 

110. Acompanhamento de reunião no Congresso Nacional sobre a pauta 
da semana (28 de junho a 2 de julho 2021) 

111. Acompanhamento das atividades da CPI da Pandemia 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 

FIGURA 2 –  REGISTRO FOTOGRÁFICO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS SOBRE A SITUAÇÃO DAS VACINAS CONTRA A COVID-19 NO BRASIL 

16 DE MARÇO DE 2021 – BRASÍLIA/DF 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CAMARA.LEG.BR/BANCO-IMAGENS 
(PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS) 

  

https://www.camara.leg.br/banco-imagens
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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 SUS, 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, 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 orotraqueal (IOT) no âmbito do combate à pandemia da 

Covid-19; 

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 nos Congressos e ou 

demais atividades regionais dos COSEMS. 

 

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; (F) Aplicativo Monitora AF; e (G) 

Outras Atividades e Projetos. 



52 
 

 
 

A. ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NAS ATIVIDADES DO GTTAF 

No período de março a junho 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 continuou contando com referências 

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

tendo se reunido semanalmente, por meio de webconferências, para tratar de 

demandas oriundas da pandemia da Covid-19. 

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. 

TABELA III 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS NO ÂMBITO DO GTTAF12 

PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2021 

DATA ATIVIDADE 

MARÇO DE 2021 

02 DE 

MARÇO DE 

2021 

1. Reunião sobre Projetos da Assistência Farmacêutica (AF) 

2. Reunião Planejamento Grupo AF com Assessores Técnicos do 
CONASEMS 

03 DE 

MARÇO DE 

2021 

3. Reunião com a Mindray13 – Apresentação Institucional 

4. Reunião com a indústria farmacêutica Novo Nordisk Brasil - Pauta: 
Campanha Caneta da Saúde/SUS 

                                            
12 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 por eles e ou pelo GTTAF, ou das quais eles participaram ou acompanharam 
13 A Mindray Medical International Limited é uma desenvolvedora, fabricante e comerciante global 
de instrumentação médica com sede em Shenzhen, China. A Mindray projeta e produz 
equipamentos e acessórios médicos para uso humano e veterinário 
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DATA ATIVIDADE 

5. Reunião com representantes do Instituto de Pesquisa e Apoio ao 
Desenvolvimento Social (IPADS) sobre uma Publicação do Instituto 
sobre Atenção Básica (AB) 

04 DE 

MARÇO DE 

2021 

6. Reunião esclarecimento Nota Informativa 19 (NI 19) Insulinas – 
COSEMS/MG 

7. Reunião com o Instituto Oncoguia – Demandas no SUS e atuação 
dos municípios 

8. Reunião Planejamento – Assessoria Técnica CONASEMS 

05 DE 

MARÇO DE 

2021 

9. Reunião Grupo de Trabalho Serviços Farmacêuticos na Atenção 
Básica (GTSFAB) / Consultoria Kune – Discussão de Linhas de 
Serviço 

10. Reunião Planejamento – Assessoria Técnica CONASEMS 

08 DE 

MARÇO DE 

2021 

11. Reunião com representantes do IPADS sobre uma Publicação do 
Instituto sobre Atenção Básica (AB) – conteúdo de Assistência 
Farmacêutica (AF) 

12. Reunião Extraordinária: Abastecimento de Medicamentos e 
Processos Aquisitivos - apresentação sobre a situação de 
abastecimento; levantamento de dados sobre os medicamentos 
dispensados pelos Estados fora dos Protocolo Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) 

13. Reunião com Consultora da AF- Projetos CONASEMS 

09 DE 

MARÇO DE 

2021 

14. Congresso COSEMS/SP - Webinário Assistência Farmacêutica: 
Estratégias e Programas na gestão municipal e estadual, 
apresentando o vídeo “Perspectivas nacionais para a Assistência 
Farmacêutica em 2021” 

15. 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Empresa 
Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRAS) 

10 DE 

MARÇO DE 

2021 

16. Reunião com Wolters Kluwer Health (fornecedora global de 
informações, na Saúde) - Apoio aos profissionais da saúde na 
Atenção Primária 

17.Reunião com representantes do Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos da Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 
(DAF/SCTIE/MS) – Programa Nacional de Qualificação da Assistência 
Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) 

18. Reunião com representantes da TAKEDA (empresa biofarmacêutica 
global) – proposta de Projeto “Diagnostico de Doenças Raras” 

11 DE 

MARÇO DE 

2021 

19. Videoconferência extraordinária GTTAF – Kit IOT 

15 DE 

MARÇO DE 

2021 

20. 1ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
HEMOBRAS 

16 DE 

MARÇO DE 

2021 

21. Reunião de acompanhamento da execução da Carta Acordo AF 
firmada com a Organização Pan-Americana da Saúde da Organização 
Mundial da Saúde (OPAS/OMS) 
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DATA ATIVIDADE 

22. Alinhamento - Projeto Cuida APS  - cuidado das pessoas com 
Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) – Programa de Apoio 
ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-
SUS), com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) 

17 DE 

MARÇO DE 

2021 

23. Reunião extraordinária do Grupo de Trabalho Ciência e Tecnologia 
(GT-C&T) CIT 

18 DE 

MARÇO DE 

2021 

24. Reunião do Grupo de Trabalho Serviços Farmacêuticos na Atenção 
Primária à Saúde (GT-SFAPS); Brasil OPAS/OMS – 1. Boas-vindas 
aos participantes; 2. Recapitulação da sessão de 10 de dezembro de 
2020; 3. Iniciativa da Conferência Pan-Americana de Educação 
Farmacêutica sobre Serviços Farmacêuticos na Atenção Primária à 
Saúde (SFAPS) -  Beatriz Badilla; 4. Balanços das primeiras sessões 
de GT agrupados, realizadas em fevereiro de 2021; 5. Apresentação 
da proposta de estrutura para a construção dos Planos de Trabalho; 
6. Apresentação da proposta da estratificação dos Serviços 
Farmacêuticos (SF) com base no escopo e grau de complexidade; 7. 
Conclusões e Encerramento 

25. Videoconferência extraordinária GTTAF – informe sobre link 
InfoSUS: demanda direcionada  Atualização Kit IOT: apresentar 
aos membros as discussões na esfera federal sobre o abastecimento 
dos medicamentos que compõem o kit intubação, considerando o 
cenário crítico no País; tendo como encaminhamento o monitoramento 
do preenchimento do link com dados do kit intubação pelos serviços de 
saúde municipais 

19 DE 

MARÇO DE 

2021 

26. Reunião GTSFAB (Consultoria Kune) – Discussão de Linhas de 
Serviço 

27. Reunião com representantes da AF nas Capitais – 1. Proposta de 
trabalho em grupo; 2. Kit Intubação; e 3. Estratégias de ação nas 
Capitais 

28. Reunião entre o CONASEMS, o CONASS, a Associação de Medicina 
Intensiva Brasileira (AMIB) e a Sociedade Brasileira de Anestesiologia 
(SBA) - Debate sobre o cenário atual dos medicamentos para IOT 

20 DE 

MARÇO DE 

2021 

29. Reunião interna: Alinhamento sobre medicamentos de IOT 

22 DE 

MARÇO DE 

2021 

30. Videoconferência GTTAF – Formulário eletrônico e fluxo para 
ampliação do monitoramento do Kit Intubação em serviços que 
estão intubando fora do plano de contingência 

23 DE 

MARÇO DE 

2021 

31. Reunião GTSFAPS - Brasil OPAS/OMS – Discussão para Plano 
Nacional SFAPS - Pauta: 1. Apresentação de experiência CONASEMS; 
2. Proposta de Plano de Trabalho; 3. Discussão de Cronograma; e 4. 
Informes GT Regional para SFAPS 

32. Reunião sobre a Estratégia para o Abastecimento de 
Medicamentos 

33. 1ª Reunião do GT Insulinoterapia no SUS - Pauta: 1. Abertura, 
apresentação dos participantes e cronograma de reuniões; 2. 
Apresentação da organização da Assistência Farmacêutica no SUS - 
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DATA ATIVIDADE 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) e 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF); 3. 
Apresentação sobre a Atenção Primária à Saúde e o cuidado com o 
diabético (SAPS); e 4. Dúvidas e discussões gerais 

34. Reunião com a BD Medical14 - Pauta: Agulhas para canetas 
aplicadoras de Insulinas 

24 DE 

MARÇO DE 

2021 

35. Reunião de acompanhamento da execução da Carta Acordo AF 
OPAS/OMS 

25 DE 

MARÇO DE 

2021 

36. Reunião com representantes da "AstraZeneca" Brasil - Pauta: 
Evento de Vacinas Covid-19 

37. Reunião preparatória para a Live sobre IOT 

38. Videoconferência GTTAF – Formulário eletrônico e fluxo para 
ampliação do monitoramento do Kit Intubação em serviços que 
estão intubando fora do plano de contingência 

26 DE 

MARÇO DE 

2021 

39. Reunião interna pós Reunião da Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no SUS (CONITEC) - Definir e regulamentar os 
financiamentos antes da publicação das portarias de incorporação  

40. 1ª Reunião de monitoramento dos medicamentos de intubação - 
Força Tarefa OPAS 

29 DE 

MARÇO DE 

2021 

41. Reunião com a Mindray - Pauta: Apresentação e sugestão de 
cronograma de treinamentos e webinários 

42. 2ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
HEMOBRAS 

43. Reunião Extraordinária Assessoria Técnica CONASEMS 

44. Reunião com Consultora da AF- Projetos CONASEMS 

30 DE 

MARÇO DE 

2021 

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

46. Reunião de apresentação à OPAS e a convidado (DAF/SCTIE/MS) – 
“Estado da Arte” - Carta Acordo OPAS AF 

31 DE 

MARÇO DE 

2021 

47. Videoconferência GTTAF – Kit IOT 

ABRIL DE 2021 

1 DE 

ABRIL DE 

2021 

48. Reunião Alinhamento para Boletim conjunto CONASS CONASEMS 
sobre Kit IOT  

49. 2ª Reunião de monitoramento dos medicamentos de intubação - 
Força Tarefa OPAS 

50. Reunião da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do MS 
(SAES/MS), com os Secretários  Estaduais, CONASS e 
CONASEMS 

                                            
14 A BD é uma empresa global de tecnologia médica que produz e comercializa suprimentos 
médicos, anticorpos, reagentes, equipamentos e dispositivos para laboratórios e hospitais. 
Fundada em 1897 e sediada em New Jersey (EUA), a companhia se destaca em três 
segmentos: BD Medical, BD LifeSciences e BD Interventional; diversas patologias estão 
relacionadas ao portfólio da BD, como câncer, AIDS, tuberculose, diabetes e infecções 
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DATA ATIVIDADE 

6 DE 

ABRIL DE 

2021 

51. Reunião com o Instituto Oncoguia - Pauta: “Por um plano para 
minimização dos efeitos da pandemia na atenção oncológica; 
priorizando o controle e cuidado do câncer, apesar da Covid-19” 

52. Reunião de Alinhamento novo representante GTTAF COSEMS/TO 

53. Alinhamento representante GTTAF COSEMS/BA 

7 DE 

ABRIL DE 

2021 

54. Videoconferência DAF/SCTIE/MS com Estados e Municípios - 
Pauta: apresentação de protótipo navegável do Módulo Gestão do e-
SUS AF (configuração e emissão de relatórios) 

55. Reunião sobre proposta de aplicativo desabastecimento AF 

56. Videoconferência GTTAF – Kit IOT - Atualização do monitoramento 
do Kit Intubação; Informações sobre o "Coleta Kit" 

7 E 8 DE 

ABRIL DE 

2021 

57. 96ª Reunião da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
SUS (CONITEC) 

8 DE 

ABRIL DE 

2021 

58. Reunião de alinhamento dos Projetos PROADI-SUS 

59. Reunião com a ABBOTT15 – proposta de projeto para diabetes 

60. Reunião GTSFAPS - Brasil OPAS/OMS – Discussão início de 
execução do Plano Nacional SFAPS 

61. 3ª Reunião de monitoramento dos medicamentos de intubação - 
Força Tarefa OPAS 

9 DE 

ABRIL DE 

2021 

62. 1ª Reunião Extraordinária do Comitê Gestor de Saúde Digital 
(CGSD) do Ministério da Saúde (caráter técnico) - Terminologia para 
Medicamentos. Convidados: CONASS, CONASEMS e Hospitais do 
PROADI-SUS 

63. Videoconferência GTTAF – Kit IOT - Atualização do monitoramento 
do Kit Intubação; Apresentação "Coleta Kit" 

13 DE 

ABRIL DE 

2021 

64. 2ª Reunião do GT Insulinoterapia no SUS - Pauta: Apresentações 
Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), CONASSS e CONASEMS 
com foco no diagnóstico situacional do problema 

14 DE 

ABRIL DE 

2021 

65. Acolhimento Gestores AF Mato Grosso do Sul – Conselho Regional 
de Farmácia (CRF), Secretaria de Estado de Saúde (SES), 
COSEMS/MS 

66. Reunião Serviço Social da indústria (SESI) / Confederação Nacional 
da Industria (CNI) e CONASEMS – atuação das indústrias na Covid-
19 e IOT 

67. Videoconferência GTTAF – Kit IOT - Atualização do monitoramento 
do Kit Intubação; Apresentação "Coleta KIT" 

                                            
15 O Abbott Laboratories é uma companhia norte-americana de produtos farmacêuticos e de 
cuidados com a saúde; possui em torno de 75.000 empregados e está presente em mais de 150 
países 
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DATA ATIVIDADE 

15 DE 

ABRIL DE 

2021 

68. Reunião pós CONITEC - Pauta: 1. Programa para implante 
subdérmico de etonogestrel na prevenção da gravidez; 2. Aflibercepte 
e ranibizumabe para tratamento de pacientes com Degeneração 
Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular (úmida); 3. 
Alentuzumabe para tratamento de pacientes com esclerose múltipla 
remitente recorrente com características comparáveis aos critérios de 
tratamento com natalizumabe conforme o estabelecido no PCDT 

16 DE 

ABRIL DE 

2021 

69. Alinhamentos GTTAF COSEMS TO e RO 

70. Videoconferência GTTAF – Kit IOT - Atualização do monitoramento 
do Kit Intubação; Apresentação "Coleta KIT"; informações adicionais 
da doação empresa Vale S.A. 

71. Lançamento da 4ª edição do Guia de Enfrentamento da Pandemia 
Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde (RAS) – (Vide subitem 8.1 deste 
Relatório) 

19 DE 

ABRIL DE 

2021 

72. 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS  

73. Reunião remota (web) com a Juíza Federal do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região (TRF3) - Audiência sobre Kit intubação / 
indisponibilidade de insumos 

20 E 21 DE 

ABRIL DE 

2021 

74. Oficina de Trabalho com COSEMS/SC e SES/SC, em Florianópolis, 
Santa Catarina 

22 DE 

ABRIL DE 

2021 

75. Audiência Pública – Comissão Temporária Covid-19 (CTCovid19) - 
Senado Federal 

76. Reunião com a Novartis16 – Pauta: 1. Doenças cardiovasculares e 
Atenção Primária - apresentação de proposta de Projeto; e 2. Impacto 
do Câncer de Mama Her2 

23 DE 

ABRIL DE 

2021 

77. Reunião Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica 
do CONASS (CTAF) – “Coleta kit” 

78. Videoconferência GTTAF – Kit IOT - Atualização do monitoramento 
do Kit Intubação; Apresentação "Coleta Kit"; Orientações 
medicamentos importados 

26 DE 

ABRIL DE 

2021 

79. Reunião com a ABBOTT - “Proposta de Testagem de Covid para o 
Brasil” 

80. Reunião entre o MS, o CONASS, o CONASEMS, a ANVISA e o 
Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamento ( ISMP): 
Farmacovigilância - Medicamentos Kit Intubação – informes sobre os 
IOT que estão chegando da China 

81. Reunião GT-C&T da CIT – Pauta: 1. Insulinas Análogas; 2. Fórmula 
Nutricional de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV); 3. Pactuação 
(LAMA/LABA)17; 4. Realocação dos Medicamentos Sirolimo e 
Aflibercepte; 5. Doação de Hidroxicloroquina 200mg; 6. Distribuição de 
Adalimumabe; 7. Enoxaparina 

                                            
16 A Novartis é uma empresa global de cuidados com a saúde, com sede na Suíça; está dividida 

em três grandes divisões: Pharma, Consumer Health e Sandoz; esta última, voltada a 

comercializar medicamentos genéricos, oftalmologia e farmacêutica 
17 Três classes de medicamentos inalatórios são utilizadas no tratamento da Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC): beta-agonistas de longa duração (LABA), antagonistas muscarínicos 
de longa duração (LAMA) e corticoides inalatórios (ICS) 
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DATA ATIVIDADE 

27 DE 

ABRIL DE 

2021 

82. 3ª Reunião do GT Insulinoterapia no SUS - Pauta: 1. Validação da 
Ata da 2ª Reunião do GT; 2. Assinaturas pelo Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI); 3. Confirmação do Cronograma; 4. Apresentação 
sobre o Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) - perspectiva do paciente (ADJ, 
Vanessa e Carlos); 5. Apresentação do Projeto Glica Melito 
(Convidada do CONASEMS, Dra. Noemia Urruth Leão Tavares); 6. 
Discussão; e 7. Encerramento 

28 DE 

ABRIL DE 

2021 

83. Videoconferência GTTAF – Atualização do monitoramento do Kit 
Intubação; Informações GT-C&T CIT; Informe GT de Insulinoterapia 

29 DE 

ABRIL DE 

2021 

84. Reunião com a Consultoria Kune – Pauta: 1. Discussão sobre os 
próximos passos da proposta de instrumento dos Serviços 
Farmacêuticos na Atenção Básica à Saúde (SFAB); 2. Discussão e 
definição do fluxo de trabalho quanto ao componente B de apoio à 
área de Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) do CONASEMS 

85. Alinhamento para ações Kit IOT – GTTAF com COSEMS RJ e SE 

MAIO DE 2021 

03 DE 

MAIO DE 

2021 

86. Reunião com representantes das AF de Capitais 

87. Reunião módulo AF do Curso Ser Gestor SUS 

05 E 06 DE 

MAIO DE 

2021 

88. 97ª Reunião da CONITEC 

10 DE 

MAIO DE 

2021 

89. Reunião Grupo Executivo - Projeto Atenção Básica (PROADI-SUS) 

90. Videoconferência GTTAF – Atualização do monitoramento do Kit 
Intubação; Informações GT-C&T CIT; Informe GT de Insulinoterapia 

11 DE 

MAIO DE 

2021 

91. Reunião GT-C&T CIT – Pauta: 1. Programação da distribuição dos 
medicamentos destinados ao Programa de Doença de Chagas; 2. 
Aprimoramento e ampliação da programação automatizada dos 
medicamentos do grupo 1a do CEAF; 3. Informe sobre a exclusão do 
cid-10 b34.2 - infecção por coronavírus de localização não especificada 
- aos seguintes procedimentos da tabela de procedimentos: 
medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS; 4. 
Pactuação da responsabilidade de financiamento CEAF; 5. Pactuação 
quanto ao financiamento dos medicamentos incorporados - devolutiva 
do CONASEMS quanto à levotiroxina sódica de 12,5 e 37,5 mcg 

92. 4ª Reunião do GT Insulinoterapia no SUS - Repasses Gerais 1ª 
Parte - Apresentações CONASS e CONASEMS; e 2ª Parte - Oficina 

12 E 13 DE 

MAIO DE 

2021 

93. 5ª Reunião Extraordinária da CONITEC 
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DATA ATIVIDADE 

14 DE 

MAIO DE 

2021 

94. Reunião CONASEMS e a Roche Diagnóstica18 - iniciativa de apoio 
pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO) - barreiras existentes no manejo do Câncer de Colo de 
Útero 

95. Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração (CEL) da HEMOBRAS 

96. Reunião extraordinária GT-C&T – Canetas de Insulina Humana 

97. Reunião Técnica AF, entre CONASS e CONASEMS, para 
alinhamento em torno do Remifentanila 

17 DE 

MAIO DE 

2021 

98. Reunião com Consultora da AF- Projetos CONASEMS 

99. Videoconferência GTTAF - Atualização do monitoramento do Kit 
Intubação - Informações GT-C&T CIT - Informe Insulinas: frascos e 
canetas 

18 DE 

MAIO DE 

2021 

100. Reunião de alinhamento sobre os SFAPS - OPAS e CONASEMS 

101. Audiência Pública com a participação da Comissão Externa de 
Enfrentamento à Covid-19: A Situação da Central de Distribuição 
do Kit Intubação 

18 E 19 DE 

MAIO DE 

2021 

102. 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

20 DE 

MAIO DE 

2021 

103. Reunião de alinhamento sobre os SFAPS - OPAS e CONASEMS 

21 DE 

MAIO DE 

2021 

104. Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração (CEL) da HEMOBRAS 

105. Reunião do Grupo de Trabalho Serviços Farmacêuticos na Atenção 
Primária à Saúde (GT-SFAPS); Brasil OPAS/OMS – 1. Boas-vindas 
e apresentação dos participantes; 2. Recapitulação da sessão 
anterior; 3. Apresentação dos avanços na construção do Plano de 
Trabalho Nacional SFAPS (matriz FODA); 4. Atualização por país 
dos avanços na construção do Plano: Panamá; 5. Estado da arte dos 
indicadores: apresentação dos resultados da terceira revisão de 
indicadores pelo Grupo de Peritos; 6. Próximos passos nos 
indicadores (piloto; estrutura da ficha técnica); 7. Encerramento 

24 DE 

MAIO DE 

2021 

106. Reunião Pós CONITEC - Pauta: · 1. Implante Percutâneo de Válvula 
Aórtica (TAVI) para tratamento da estenose aórtica grave em 
pacientes inoperáveis - recomendação final de incorporação, 
condicionada, no máximo, ao valor considerado custo-efetivo na 
análise para o SUS; 2. Benralizumabe e mepolizumabe no 
tratamento da asma grave refratária em pacientes com idade de 18 

                                            
18 A Roche Diagnóstica, líder mundial em diagnóstico in vitro e tecidual de câncer, oferece um 
amplo portfólio de produtos exclusivos, incluindo equipamentos, serviços e testes inovadores para 
pesquisadores, médicos, pacientes, hospitais e laboratórios de análises clínicas 
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anos ou mais - recomendação final de incorporação do 
mepolizumabe para o tratamento de pacientes com asma eosinofílica 
grave refratária conforme PCDT e recomendar a não incorporação 
do benralizumabe para o tratamento de pacientes com asma 
eosinofílica grave refratária; 3. Flucitosina para tratamento da 
meningite criptocócica e demais formas de neurocriptococose - 
recomendação final de incorporação da flucitosina para o tratamento 
de pacientes com meningite criptocócica e demais formas de 
neurocriptococose, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde; 
4. Teste diagnóstico, point of care, de Cryptococcal Antigen Lateral 
Flow Assay (CrAg LFA) para detecção de infecção por Cryptococcus 
e diagnóstico de meningite criptocócica em pessoas vivendo com o 
vírus da imunodeficiência humana (PVHIV) - recomendação final de 
incorporação do teste diagnóstico, point of care, de Cryptococcal 
Antigen Lateral Flow Assay (CRAG-LFA) para detecção de infecção 
por Cryptococcus em pessoas vivendo com o vírus da 
imunodeficiência humana (PVHIV) com CD4+ à - ≥200 células/mm³ 
e diagnóstico de meningite criptocócica em PVHIV independente da 
contagem de células CD4+, conforme estabelecido pelo Ministério 
da Saúde; 5. Tenofovir alafenamida (TAF) para tratamento da 
hepatite B - recomendação final de incorporação, conforme protocolo 
do Ministério da Saúde; 6. Avaliação das contribuições recebidas na 
Audiência Pública do nusinersena para Atrofia Muscular Espinhal 5q 
tipos II e III (início tardio) - recomendação final de incorporação do 
nusinersena para tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo II, 
com diagnóstico até os 18 meses de idade e conforme Protocolo 
Clínico do Ministério da Saúde, e a não incorporação do nusinersena 
para tratamento da atrofia muscular espinhal 5q tipo III  

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

108. Reunião de alinhamento sobre os SFAPS - OPAS e CONASEMS 

28 DE 

MAIO DE 

2021 

109. Reunião de acompanhamento – Follow-up CPI Pandemia 

110. Palestra no Webinário - ̈ Dependência Tecnológica, Escassez e seu 
Impacto no Uso Racional de Medicamentos" – Comitê Uso Racional 
de Medicamentos (URM) 

31 DE 

MAIO DE 

2021 

111. Reunião com a Consultora de AF do CONASEMS: Curso Ser 
Gestor SUS 

112. Reunião com consultoria CONASEMS sobre Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (ATS): Protocolo Covid 

JUNHO DE 2021 

01 DE 

JUNHO DE 

2021 

113. Reunião com a Novartis -  Desafios na Oncologia no Brasil 

114. Reunião de alinhamento sobre os SFAPS - OPAS e CONASEMS 

02 DE 

JUNHO DE 

2021 

115. Reunião com Grupo técnico Projeto HAOC - AB AF - Pauta: 
Carteira de Serviços Farmacêuticos na APS 

116. Agenda de Apresentação Projeto Integra (Articular Políticas 
Públicas para Fortalecer o Direito à Saúde) – iniciativa 
promovida pela FIOCRUZ, pelo Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) e pela Escola Nacional de Farmacêuticos (ENF), com 
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apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da 
Federação Nacional dos Farmacêuticos (FENAFAR) 

04 DE 

JUNHO DE 

2021 

117. Início das atividades formativas da Consultoria Kune - 
Componente B: desenvolvimento das capacidades operativas do 
CONASEMS para a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS 
- Apresentação do tema: Regulação de medicamentos e insumos 
para a Saúde no Brasil. Facilitador: Leandro Safatle 

118. Reunião SAES/MS, DAF/SCTIE/MS, CONASS, CONASEMS e 
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) sobre “apoio à 
decisão de similaridade do suxametônio e demais bloqueadores a 
beira leito” 

08 DE 

JUNHO DE 

2021 

119. Reunião de alinhamento prévio para 6ª Reunião do GT de 
Insulinoterapia 

120. 6ª Reunião do GT de Insulinoterapia 

09 DE 

JUNHO DE 

2021 

121. Reunião sobre o módulo AF no Curso Ser Gestor SUS 

122. Audiência com a Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(INTERFARMA) -  Apresentação institucional e propostas de 
cooperação 

09 E 10 DE 

JUNHO DE 2021 

123. 98ª Reunião da CONITEC 

11 DE 

JUNHO DE 

2021 

124. Atividades formativas da Consultoria Kune - Componente B: 
desenvolvimento das capacidades operativas do CONASEMS para 
a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS - Apresentação do 
tema: Incorporação de Tecnologias no SUS: estrutura, 
organização, processo e resultados da CONITEC. Facilitadora: 
Vania Canuto, Diretora do Departamento de Gestão e Incorporação 
de Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITS/SCTIE/MS) e 
Secretária Executiva da CONITEC 

125. Videoconferência GTTAF - Atualização do monitoramento do Kit 
Intubação – Informações GT-C&T CIT 

126. Reunião sobre proposta de aplicativo desabastecimento AF 
(Monitora AF) 

14 DE 

JUNHO DE 

2021 

127. Reunião de alinhamento e acompanhamento para elaboração do 
Caderno 4 – Carta Acordo OPAS AF 

128. Palestra - XXXV Semana Acadêmica de Farmácia – Centro 
Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos 
(UNICEPLAC) - "Assistência Farmacêutica e desafios para a 
implantação de tecnologias no SUS” 

15 DE 

JUNHO DE 2021 

129. Reunião DAF/SCTIE/MS - QUALIFAR-SUS - Projeto Diagnóstico 
– Qualifica AF 

16 DE 

JUNHO DE 

2021 

130. Reunião DAF/SCTIE/MS, CONASS e CONASEMS com SES/PR - 
IOT  - método utilizado pela SES/PR no que diz respeito à correção 
da cobertura de fármacos da mesma classe na ocorrência de faltas  

17 DE 

JUNHO DE 2021 

131. Reunião com a Consultora AF do CONASEMS - Curso Ser Gestor 
SUS 
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132. Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração (CEL) da HEMOBRAS 

18 DE 

JUNHO DE 

2021 

133. Videoconferência GTTAF – 1. Apresentação do Projeto Integra – 
Prof. Celia Chaves - 20 min; 2. Informações GT-C&T CIT; 3.  
Monitoramento Kit IOT 

21 DE 

JUNHO DE 

2021 

134. Reunião Técnica no âmbito da Subcomissão SUBCEIS na Câmara 
dos Deputados para “debater o Papel das Instituições e Gestão 
das Redes de Saúde no Complexo Econômico e Industrial em 
Saúde (CEIS) ” 

135. Reunião Pós CONITEC - Pauta: 1. Enoxaparina 60 mg/0,6 ml 
injetável para a prevenção de tromboembolismo venoso em 
gestantes com trombofilia - recomendação final de incorporação; 2. 
Ampliação de uso da dosagem de sirolimo para pacientes adultos 
com linfangioleiomiomatose - recomendação final de ampliação de 
uso; 3. Testes comerciais de sondas em linha para detecção do 
Complexo Mycobacterium Tuberculosis (MTB), bem como mutações 
nas regiões determinantes de resistência à rifampicina e isoniazida 
(1ª linha) e a fluoroquinolonas e aminoglicosídeos/peptídeos cíclicos 
(2ª linha) - recomendação final de incorporação; 4. Citrato de 
tofacitinibe para o tratamento de retocolite ulcerativa ativa moderada 
a grave em pacientes adultos com resposta inadequada, perda de 
resposta ou intolerantes ao tratamento prévio com medicamentos 
sintéticos convencionais - recomendação final de incorporação; 5. 
Vacinas da FIOCRUZ [ChAdOx-1 (Vacina Covid-19 recombinante)] 
e da Pfizer/Wyeth [BNT162b2 (Vacina Covid-19)] para prevenção da 
Covid-19 - recomendação final de incorporação 

22 DE 

JUNHO DE 

2021 

136. 7ª Reunião do GT de Insulinoterapia  

137. 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração da HEMOBRAS 

23 DE 

JUNHO DE 

2021 

138. Reunião do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e 
Remuneração (CEL) da HEMOBRAS 

139. Agenda Interna com Dirigentes CONASEMS 

24 DE 

JUNHO DE 

2021 

140. Reunião de alinhamento e acompanhamento para elaboração do 
Caderno 5 – Carta Acordo OPAS AF 

25 DE 

JUNHO DE 

2021 

141. Atividades formativas da Consultoria Kune - Componente B: 
desenvolvimento das capacidades operativas do CONASEMS para 
a Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS – Continuação 
de Apresentação do tema: Incorporação de Tecnologias no SUS: 
estrutura, organização, processo e resultados da CONITEC. 
Facilitadora: Sra. Vania Canuto, Diretora do DGITS/SCTIE/MS e 
Secretária Executiva da CONITEC 

142. Alinhamento técnico AF – CONASS e CONASEMS – 
medicamentos IOT e pauta GT-C&T 

30 DE 

JUNHO DE 

2021 

143. Reunião - Projeto de Lei Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde (COAP) e Plano Decenal – Assessoria Técnica CONASEMS 
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144. Reunião com a ABBOTT  - proposição de uma parceria 
entre ABBOTT e o CONASEMS para realizar um treinamento, sem 
custos para gestores municipais, acerca da utilização correta de 
testes diagnósticos para Covid-19 

30/06 E 01/07 

DE 2021 
145. 99ª Reunião da CONITEC 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 

B. MEDICAMENTOS PARA INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL 

No período de março a junho 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, sendo que, em alguns períodos, as 

reuniões foram semanais ou quinzenais, dependendo da demanda. 

No período em comento, permaneceu o levantamento semanal de 

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

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

nos estabelecimentos de saúde 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 do CONASEMS 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 

deste Conselho Nacional. 

C. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

No período de referência deste Relatório, março a junho 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 

Básica/Primária/ à Saúde (SFAB/SFAPS) e a avaliação de tecnologias sanitárias 

(Termo de Referência Pessoa Jurídica - TRPJ Nº 02/2020), tendo sido concluídos 

e entregues os seguintes produtos: 
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a) Produto 13 (abril 2021): 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.  

b) Produto 15 (maio 2021): Documento técnico contendo a proposta de 

elaboração e execução de um programa de formação, no âmbito do 

componente de apoio ao desenvolvimento da capacidade operativa 

do CONASEMS na Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS). 

D. COOPERAÇÃO COM A OPAS/OMS 

Deu-se continuidade, no período em apreço, às atividades relacionadas à 

cooperação entre o CONASEMS e a Organização Pan-Americana da Saúde da 

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), objeto da Carta Acordo 

SCON2019-00482, firmada em novembro de 2019, para realização do Projeto 

“Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica: análise da relação 

municipal de medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

e processos de aquisição praticados pelos municípios brasileiros”.  

Para executar as atividades previstas na Carta Acordo, foram contratadas 

empresas especializadas, tendo sido entregues os seguintes produtos 

desenvolvidos no quadrimestre: 

a) TRPJ Nº 038/2019: PRODUTO 14 (março 2021): Documento técnico 

contendo versão aprimorada do Plano de Análise que subsidia o 

desenvolvimento e a discussão dos volumes 4 e 5 simultaneamente 

para a versão final validada do Volume 5; e 

b) TRPJ Nº 039/2019:  

I -  PRODUTO 15 (março 2021): Documento técnico descrevendo 

as atividades, os resultados e as propostas definidas na terceira 

Oficina para a elaboração dos indicadores para monitoramento 

das listas municipais de medicamentos e sua aquisição 

II - PRODUTO 16 (junho 2021): Documento técnico descrevendo as 

atividades, os resultados e as propostas definidas na quarta 

Oficina para a elaboração dos indicadores para monitoramento 

das listas municipais de medicamentos e sua aquisição  
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E. PROJETO ATENÇÃO BÁSICA 

O Projeto Atenção Básica: Capacitação e Qualificação dos Serviços de 

Assistência Farmacêutica e Integração das Práticas de Cuidado na Equipe de 

Saúde (Projeto Atenção Básica), desenvolvido pelo HAOC no âmbito do PROADI-

SUS, teve seu triênio de execução encerrado em dezembro de 2020. 

Para o novo triênio, 2021-2023, o Projeto Atenção Básica continuará com 

o objetivo de fortalecer a Atenção Básica, mas terá novas metas de capacitação 

a distância para os profissionais do SUS, e, dessa vez, prevendo o apoio à 

implantação de serviços farmacêuticos gerenciais e assistenciais: 

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 de expandir o cuidado 

farmacêutico no País. 

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

cursos a seguir, que serão on-line com participação gratuita, e que irão ofertar um 

total de 4.000 (quatro mil) vagas, sendo 1000 (mil) vagas por curso: 

a) Curso “Assistência Farmacêutica na Gestão Municipal: da 

Instrumentalização à Prática nos Serviços (nível superior)”, com 

duração de 80 (oitenta) horas – Objetivo: a iniciativa visa capacitar e 

instrumentalizar e os profissionais de nível superior que atuam na 

gestão da Assistência Farmacêutica municipal do SUS objetivando o 

aperfeiçoamento das práticas profissionais, e contribuir para a 

qualificação do sistema de apoio da Rede de Atenção à Saúde e 

integração com o cuidado em saúde; Público-Alvo: estão aptos a se 

inscreverem os gestores de saúde e os profissionais com nível 

superior que atuam na gestão ou na execução dos serviços 

farmacêuticos técnico-gerenciais da: (i) atenção básica/primária à 
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saúde dos Municípios; (ii) atenção especializada (exceto atenção 

hospitalar) dos Municípios e dos Estados; e (iii) Vigilância em Saúde; 

além desses, poderão participar ainda: (i) profissionais dos COSEMS 

e do CONASEMS; (ii) apoiadores da Rede Colaborativa COSEMS-

CONASEMS; e (iii) representantes do Poder Judiciário e de órgãos de 

controle; Temas: dentre o conteúdo estão temas como o SUS na 

perspectiva de organização e integração da AF nas Redes de Atenção 

à Saúde (RAS); o financiamento em saúde e da Assistência 

Farmacêutica; a avaliação e incorporação de tecnologias e 

estratégias de acesso a medicamentos no SUS; o planejamento, o 

monitoramento e a avaliação da Assistência Farmacêutica no SUS; a 

operacionalização e as boas práticas dos serviços farmacêuticos, 

dentre outros; Cronograma: já elaborado e publicado o Edital dos 

alunos (1ª edição: inscrição de 28 de maio a 12 de julho de 2021, 

portanto, em curso), sendo que a 2ª edição está prevista para maio a 

junho de 2022; também já foi elaborado e publicado o Edital para 

Tutores e Coordenadores de Tutoria, com inscrição de 07 a 22 de 

junho de 2021, finalizado com 138 (cento e trinta e oito) inscritos; o 

início do curso está previsto para o mês de setembro de 2021, e o 

encerramento para o mês de março de 2022; 

b) 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 no início do próximo semestre os 

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

o Curso está previsto para iniciar ainda neste ano; 

c) Curso “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 – no início do próximo 

semestre deverá ser publicado o Edital para os alunos, sendo que o 

Edital para a Tutoria e Coordenação dos Tutores foi publicado com 

período de inscrições de 07 a 22 de junho de 2021, com 90 (noventa) 

inscritos; o Curso está previsto para iniciar em novembro deste ano e 

finalizar em meados de 2022; e 

d) Curso “Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica”, com o 

público-alvo formado por gestores e profissionais do SUS da Atenção 
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Básica e de outros níveis de Atenção à Saúde, com previsão de 

Editais para o mês de maio de 2022. 

FIGURA 3 –  BANNER DE DIVULGAÇÃO DO CURSO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

NA GESTÃO MUNICIPAL  

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/INSCRICOES-ABERTAS-CURSO-DE-ASSISTENCIA-
FARMACEUTICA-NA-GESTAO-MUNICIPAL-DO-SUS/ 

O CONASEMS segue acompanhando e participando das reuniões do 

Grupo Executivo (GE) do Projeto Atenção Básica, juntamente com a SAPS/MS e 

o HAOC. 

F. APLICATIVO MONITORA AF 

O CONASEMS, no período em questão, vem trabalhando numa proposta 

de aplicativo, o Monitora AF, cuja finalidade é registrar eventos de 

desabastecimento de medicamentos no território nacional, algo tão demandado 

pelos gestores municipais junto à Entidade e aos COSEMS. Os trabalhos de 

desenvolvimento desse aplicativo, que estão previstos para serem finalizados em 

julho deste ano, preveem que o Monitora AF possa ser acessado via celular 

(mobile) e que já nasça integrado à infraestrutura do CONASEMS, de maneira 

que os futuros usuários possam fazer uso mediante apresentação de seus 

números de Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senhas já cadastrados na 

Plataforma de Gestão desta Entidade. 

Além disso, usuários portadores de celulares das marcas Apple e Android 

(Google) poderão baixar o aplicativo a partir das respectivas lojas virtuais e 

prestarem as informações com toda segurança e sigilo. Os dados coletados serão 

armazenados também na estrutura do CONASEMS de maneira segura e 

resiliente, para seja possível a realização de análises desses dados a qualquer 

tempo. A expectativa é que a versão inicial do Monitora AF seja disponibilizada 

para testes em setembro de 2021 e que o aplicativo passe a funcionar plenamente 

no início de 2022. 

https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-curso-de-assistencia-farmaceutica-na-gestao-municipal-do-sus/
https://www.conasems.org.br/inscricoes-abertas-curso-de-assistencia-farmaceutica-na-gestao-municipal-do-sus/
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G. OUTRAS ATIVIDADES E PROJETOS 

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

período de referência deste Relatório, relativamente à Assistência Farmacêutica: 

a) Continuidade ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (USP); 

b) Continuidade aos trabalhos realizados junto à rede de pesquisadores, 

composta por cientistas das cinco regiões do País que atuam como 

colaboradores da Entidade, contribuindo para a gestão municipal do 

SUS. A mencionada rede é composta pelas seguintes instituições e 

respectivos cientistas: (i) Instituto de Pesquisa e Apoio ao 

Desenvolvimento Social (IPADS) -  Orlando Mario Soeiro; (ii) 

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

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

Fontanella; (iii) Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

(ENSP) - Profa. Dra. Vera Lúcia Luiza; (iv) Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Prof. Dr. Paulo Arrais; e (v) Universidade Federal do 

Pará (UFPA) - Prof. Dr. Orenzio Soler; 

c) 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 

d) 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: 95ª Reunião, em 3 e 4 de 

março; 96ª Reunião, em 7 e 8 de abril; 97ª Reunião, em 5 e 6 de maio; 

e 98ª Reunião, em 9 e 10 de junho. 

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”; 

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

TABELA IV 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS NO ÂMBITO DA 

ECONOMIA DA SAÚDE19 - PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2021 

DATA ATIVIDADE 

MARÇO DE 2021 

01 DE 

MARÇO DE 

2021 

1. Elaboração de minuta de Nota Técnica para discussão e publicação 
em conjunto com a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) sobre o 
Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 (PLOA) da União, 
demonstrando a preocupação das entidades signatárias com o impacto 
no financiamento do SUS, especialmente nos municípios 

2. Reunião do GT Tripartite DGIP/SE/MS20-CONASS-CONASEMS, para 
avaliar, no módulo de planejamento no E-SUS Gestor, a tabela relativa 
ao encontro de contas previsto na Portaria MS nº 3992, de 2017 
Após a avaliação dos presentes, ficou definida a remodelação da tabela, 
para inserir a subfunção e as ações do Programa de Trabalho do 
Ministério da Saúde que onerou o repasse Fundo a Fundo a Estados e 

                                            
19 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos e ou acompanhados pela Assessora Técnica 
do CONASEMS, Blenda Leite Saturnino Pereira 
20 DGIP/SE/MS - Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde 
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DATA ATIVIDADE 

Municípios.  A mudança seria inserida para elaboração do Relatório 
Anual de Gestão (RAG) exercício 2020 

04 DE 

MARÇO DE 

2021 

3. Reunião da COFIN/CNS 
A Comissão é responsável por subsidiar conselhos de saúde na 
fiscalização orçamentária e financeira dos serviços públicos de saúde, 
colaborando na formulação de diretrizes para o processo de 
planejamento e avaliação do SUS 
Os membros dessa Comissão analisam periodicamente os valores 
orçamentários disponibilizados para cada item de despesa do Ministério 
da Saúde, solicitando esclarecimentos do Poder Público quando 
classificar algo inadequado 
A COFIN também avalia a possibilidade de atendimento das emendas 
parlamentares até o final de cada ano a partir da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Com isso, a ideia é promover acesso da população 
à análise do Relatório Anual de Gestão (RAG) fornecido pelos gestores 
de saúde, sensibilizando a todos contra o subfinanciamento do SUS 
A reunião da COFIN no período da pandemia tem sido realizada em 
formato virtual, toda quinta-feira 

Participantes: (i) André Luiz de Oliveira da Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), como coordenador; (ii) Coordenador Adjunto: 
Getúlio Vargas de Moura Júnior Usuários Confederação Nacional das 
Associações de Moradores (CONAM); (iii) Coordenador Adjunto: Claudio 
Ferreira do Nascimento da Federação Interestadual de Odontologistas 
(FIO); (iv) Oswaldo Luiz Machado, do Sindicato dos Servidores do 
Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (UNASUS); 
(v) Erika Santos de Aragão da Associação Brasileira de Saúde Coletiva  
(ABRASCO); (vi) Jose Carvalho de Noronha, do Centro Brasileiro de 
Estudos de Saúde (CEBES); (vii) Ruth Ribeiro Bittencourt, do Conselho 
Federal de Serviço Social (CFESS); (viii) Sandro Schreiber de Oliveira, 
da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM); (ix) Moyses 
Longuinho Toniolo de Souza, da Articulação Nacional de Luta Contra a 
AIDS (ANAIDS); (x) Lenir dos Santos, da Federação Brasileira das 
Associações de Síndrome de Down (FBASD); (xi) Ana Rosa Garcia da 
Costa, da Central Única dos Trabalhadores (CUT); (xii) Bernardo Rafael 
Blanche, da Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG); (xiii) 
Raimundo Pereira de Souza, da Confederação dos Trabalhadores no 
Serviço Público Federal (CONDSEF); (xiv) Keiti Gomes Nery, do 
Ministério da Saúde; (xv) Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior do 
CONASS; e (xvi) Blenda Leite Saturnino Pereira, do CONASEMS 

4. Congresso COSEMS/ES: participação virtual da Mesa “Financiamento 
do SUS - Alocação Recursos Federais” 

09 DE 

MARÇO DE 

2021 

5. GT Reforma Tributária do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

15 DE 

MARÇO DE 

2021 

6. Reunião virtual com Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Vargem 
Alta/ES. Pauta: alocação e execução de recursos para financiamento 
do SUS em especial recursos federais 
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DATA ATIVIDADE 

16 DE 

MARÇO DE 

2021 

7. Reunião com Diretor e equipe do Fundo Nacional de Saúde da 
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (FNS/SE/MS). Pauta: 
INVESTISUS – Apresentação da ferramenta e suas potencialidades 

29 DE 

MARÇO DE 

2021 

8. Reunião FIOCRUZ/PERNAMBUCO: Pauta: contas públicas de saúde 
e custos 

ABRIL DE 2021 

05 DE 

ABRIL DE  

2021 

9. Participação em reunião com o Senador Marcelo Castro, sobre o 
Banco de Preços em Saúde (BPS), para avaliar a possibilidade de 
realizar estudo de impacto fiscal e dos preços dos insumos identificados 
no levantamento do CONASEMS relativo ao consumo de oxigênio e 
insumos 

06 DE 

ABRIL DE  

2021 

10. GT Reforma Tributária do CNS 

11. Reunião GHE221, FIPE22 e CONASEMS: apresentação de pesquisa 
sobre gastos do saúde da família  

16 DE 

ABRIL DE  

2021 

12. Reunião CONASS e CONASEMS - alinhamento distribuição de 
concentradores de oxigênio 

20 DE 

ABRIL DE  

2021 

13. Reunião para finalizar proposta de distribuição de concentradores 
de oxigênio. Participantes: (i) Nivaldo Moura Filho, Secretaria Executiva 
do Ministério da Saúde (SE/MS); (ii) Andressa Degaut, SE/MS; (iii) Felipe 
Emery, Departamento de Atenção Hospitalar, Domiciliar e de Urgência 
da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde 
(DAHU/SAES/MS); (iv) Mariana Borges, DAHU/SAES/MS; (v) Daniele 
Almeida, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde (SCTIE/MS); (vi) Katiane Torres, 
Departamento de Logística em Saúde da Secretaria Executiva do MS 
(DLOG/SE/MS); (vii) Grazieli Huppes, SAES/MS; (viii) Sávio Chaves, 
SAES/MS; (ix) Blenda Leite, CONASEMS; e (x) René Santos, CONASS 

26 DE 

ABRIL DE  

2021 

14. Reunião com representantes de Municípios gaúchos sobre o Projeto 
de Lei Complementar (PLP) nº 010/2021, que, dentre outros, altera a 
Lei Complementar (LC) nº 172/2020. Pauta: Orientação sobre o uso dos 
saldos das contas dos fundos Estaduais e Municipais de saúde 

MAIO DE 2021 

03 DE 

MAIO DE  

2021 

15. Reunião sobre o PLP nº 010/2021 e a LC nº 172/2020: Pauta: 
planejamento de reunião com representantes COSEMS para 
elaboração de nota explicativa sobre o PLP nº 010/2021 

                                            
21 O GHE2 (Global Health Econometrics and Economics) foi criado com o financiamento do NIRH 
(National Institute for Health Research - Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde - Departamento 
de Saúde e Assistência Social do Governo inglês) concedido ao Centro de Estudos de Economia 
da Saúde da Universidade de York (CHE - UoY); o grupo é dedicado à avaliação do impacto das 
intervenções de saúde nos países em desenvolvimento 
22 A FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) é um órgão de apoio institucional ao 
Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 
Universidade de São Paulo (USP) 
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DATA ATIVIDADE 

10 DE 

MAIO DE  

2021 

16. Elaboração e divulgação de Nota Explicativa sobre a LC nº 181/2021, 
que diz respeito à viabilização da execução dos recursos financeiros 
remanescentes de exercícios anteriores até 31 de dezembro de 
2021 
Na Nota Explicativa, o CONASEMS chama a atenção para alguns 
tópicos importantes como a diferença entre transposições e 
transferências de recursos, a fim de orientar as Secretarias Municipais 
de Saúde (SMS) 
A pauta foi defendida pelo CONASEMS no Legislativo Nacional que 
aprovou, em 15/04/2020, a LC nº 172, a qual autorizava Estados, Distrito 
Federal e Municípios a realizarem, até 31/12/2020, a transposição e a 
transferência desses recursos remanescentes durante a vigência do 
estado de calamidade pública que tratou o Decreto Legislativo nº 6, de 
20/03/2020. A nova Lei Complementar estendeu o prazo até 31/12/2021 

14 DE 

MAIO DE  

2021 

17. Reunião CONASS, CONASEMS e MS sobre a distribuição dos 
concentradores de oxigênio chineses – Validação da proposta. 
Participantes: (i) Andrezza Serpa, Diretora de Programa da SAES/MS; 
(ii) Sávio Chaves, Assessor da SAES/MS; (iii) Mariana Borges, 
DAHU/SAES/MS; (iv) Felipe Emery, DAHU/SAES/MS; (v) Antônio Lima, 
Assessor da DAHU/SAES/MS; (vi) Mauro Filho, SE/MS; (vii) Andressa 
Degaut, SE/MS; (viii) Rodrigo César, CONASEMS; (ix) Blenda Leite, 
CONASEMS; (x) Diogo Demarchi, CONASEMS; (xi) Eliana Dourado, 
CONASS; (xii) Tereza Amaral, CONASS; (xiii) Luciana Toledo, 
CONASS; e (xiv) René Santos, CONASS 

18. Reunião com a FNP - Reunião preparatória para a 80ª Reunião Geral 
da FNP.  Pautas: (i) Subfinanciamento da Saúde - orçamento federal 
2021; e (ii) Vacinação, terceira onda? 
Participantes: (i) José de Filippi Jr., Prefeito de Diadema/SP; (ii) Dario 
Saadi, Prefeito de Campinas/SP e Vice-Presidente de Saúde da FNP; 
(iii) Gean Loureiro, Prefeito de Florianópolis/SC e Presidente do 
Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras (Conectar); (iv) 
Francisco Funcia, Secretário de Finanças de Diadema/SP; (v) Marcelo 
Cabral, Secretário Executivo do Conectar; (vi) Mauro Junqueira, 
Secretário Executivo do CONASEMS; (vii) Vitor Puppi, Presidente da 
Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), 
(viii) Giovanna Victer, Presidente do Fórum Nacional de Secretários de 
Fazenda e Finanças da FNP; e (ix) Kleber Castro, Consultor Econômico 
da FNP 

19. Reunião entre a SMS Caxias do Sul/RS, o COSEMS/RS e o 
CONASEMS, para tratar da execução financeira das transferências 
do MS para a SMS 

19 DE 

MAIO DE  

2021 

20. Palestra / aula sobre o tema “Financiamento e Gestão no SUS” para 
os residentes de segundo ano da Residência Multiprofissional em Saúde 
do Grupo Hospitalar Conceição (RMS/GHC) no Eixo Transversal / 
Seminário Integrado neste ano de 2021 

20 DE 

MAIO DE  

2021 

21. Videoconferência com COSEMS/CE – Pauta: LC nº 181/2021 

22. Acompanhamento da 80ª Reunião Geral da FNP – Financiamento da 
Saúde: Pandemia e Pós-Pandemia (Vide Figura 4) 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/05/NOTA-CONASEMS-LC-181-1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp172.htm


73 
 

DATA ATIVIDADE 

31 DE 

MAIO DE  

2021 

23. Reunião com Gilberto Perre, Secretário Executivo da FNP: debate e 
apresentação do cálculo feito pelo CONASEMS sobre o piso da 
enfermagem PL 2564/2020 

24. Reunião com a Confederação Nacional de Municípios (CNM) e a 
Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas (CMB): debate e apresentação do cálculo feito pelo 
CONASEMS sobre o piso da enfermagem PL 2564/2020 

25. Apresentação dos Perfis disponíveis para CONASEMS E COSEMS da 
Plataforma INVESTSUS GESTÃO (perfis de gestores e de leitores) 

JUNHO DE 2021 

15 DE 

JUNHO DE  

2021 

26. Reunião interna no CONASEMS entre membros da Assessoria 
Técnica e Consultores da Entidade para alinhamento temático sobre 
as estratégias de regionalização e financiamento regional, 
especialmente para discutir os posicionamentos institucionais sobre os 
temas da regionalização, da regulação, da programação e do 
financiamento regional e dos desdobramentos e dúvidas na 
implementação das resoluções da CIT 23 e 37 

17 DE 

JUNHO DE  

2021 

27. Reunião Quinzenal da Comissão Científica do Seminário do Núcleo 
Observatório de Custos e Economia da Saúde da Universidade Federal 
de Minas Gerais (NOCES/UFMG) 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 

 

FIGURA 4 – BANNER DE 

DIVULGAÇÃO DA 80ª REUNIÃO 

GERAL DA FNP 

FONTE: HTTPS://FNP.ORG.BR/NOTICIAS/ITEM/2560-PREFEITOS-TOMAM-POSSE-COMO-VICE-

PRESIDENTES-TEMATICOS-E-REGIONAIS 

https://fnp.org.br/noticias/item/2560-prefeitos-tomam-posse-como-vice-presidentes-tematicos-e-regionais
https://fnp.org.br/noticias/item/2560-prefeitos-tomam-posse-como-vice-presidentes-tematicos-e-regionais
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4.2.4 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 basicamente pela 

execução das seguintes atividades:  

a) Apoio e desenvolvimento de ações da Atenção Básica (AB), com 

encontros quinzenais com as equipes de assessoria técnica dos 

COSEMS para discutir temas relacionados à AB e estratégias de 

implementação das pactuações; 

b) Orientações e estratégias para execução do Plano de Fortalecimento 

da Atenção Básica do CONASEMS;  

c) Parcerias com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC): (i) com a 

apresentação de webinários mensais, transmitidos em lives no canal 

do YouTube do CONASEMS, com temas relacionados ao 

fortalecimento do processo de trabalho das equipes de AB no 

território; e (ii) no âmbito da ação solidária “SOS Coração Amazônia”, 

com oferta de teleconsultas em cardiologia para 17 (dezessete) 

Municípios do Estado do Amazonas; 

d) Revisão da estratégia Rede Cegonha e instituição do Plano Nacional 

de Redução da Mortalidade Materna; 

e) Participação efetiva nas agendas da CIT, com foco no 

desenvolvimento das ações na AB e na proposta de novo modelo de 

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

da Saúde (Previne Brasil); 

f) Revisão do cálculo e forma de monitoramento dos 07 (sete) 

indicadores prioritários do modelo vigente de financiamento da APS; 

g) Participação nos seminários dos COSEMS para discussão desse 

modelo, como também nas Oficinas estaduais do Ministério da Saúde 

com foco no financiamento da AB; e 

h) Participação, no dia 05/03/2022, da Assessora Técnica do 

CONASEMS, Marcela Alvarenga, juntamente com o Presidente da 

Entidade, Wilames Freire, do I Fórum de Acolhimento aos Gestores 

Municipais de Saúde do Estado do Amapá, que tratou do tema “A 

Pandemia e os Desafios da Gestão Municipal do SUS no Amapá”. 
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O acompanhamento regular e o engajamento entre CONASEMS, 

Ministério da Saúde, CONASS e, principalmente, o esforço dos profissionais da 

Atenção Básica e gestores municipais têm alcançado avanços em muitos 

aspectos, como o alcance de mais de 127 (cento e vinte e sete) milhões de 

brasileiros adscritos nas equipes da AB, com expectativa de alcance de 140 (cento 

e quarenta) milhões de pessoas identificadas até junho de 2021, possibilitando 

uma estratificação de risco mais adequada da população atendida, além de 

possibilitar um melhor planejamento e direcionamento das ações locais. Mais de 

86% (oitenta e seis por cento) dos municípios brasileiros já ultrapassaram a marca 

de 70% (setenta por cento) da sua população vinculada a uma equipe de AB em 

relação ao parâmetro de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF). Até 

então, chegou-se à marca de: 

a) 34 (trinta e quatro) mil equipes de AB informatizadas, sendo 29 (vinte 

e nove) mil cofinanciadas pelo Ministério da Saúde com incentivo para 

fomento da informatização; 

b) 2,6 mil (duas mil e seiscentas) Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

homologadas com horário de funcionamento estendido para aumentar 

o acesso da população economicamente ativa; 

c) 110 (cento e dez) municípios e 1.008 (mil e oito) Equipes de Saúde 

da Família (eSF) homologadas para recebimento de recursos 

financeiros ao município, visando fomentar a residência 

multiprofissional e por consequência fixar profissionais na Atenção 

Básica; 

d) Implantação de indicadores de processo para identificação e 

acompanhamento das gestantes, hipertensos, diabéticos, crianças e 

rastreamento de câncer; 

e) Aumento dos incentivos para as eSF ribeirinhas; 

f) Aumento do incentivo para as equipes de saúde bucal; 

g) Fim do desconto financeiro existente nos repasses para equipes que 

possuem médicos do Programa Mais Médicos; e 

h) Reconhecimento das equipes com carga horária diferenciada em 

atuação com o referido cofinanciamento federal, entre outros 

aspectos. 

O CONASEMS, na área temática do Fortalecimento da Atenção Básica, 

desenvolveu ainda, no quadrimestre em pauta, as atividades apresentadas nos 

seguintes tópicos: (A) Debate na Câmara dos Deputados sobre o enfrentamento 
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da Pandemia da Covid-19; (B) Nota Oficial do CONASEMS - Considerações sobre 

o PLN nº 28/2020 - PLOA 2021/União - financiamento das ações e serviços 

públicos em saúde; (C) Expansão do Projeto PlanificaSUS; e (D) Projeto SB Brasil 

2020. 

A. DEBATE NA CÂMARA DOS DEPUTADOS SOBRE O ENFRENTAMENTO 

DA PANDEMIA DA COVID-19  

No dia 16 de março de 2021, o CONASEMS participou como palestrante 

na Audiência Pública promovida pela Comissão Externa da Câmara dos 

Deputados destinada a acompanhar o enfrentamento à pandemia de Covid-19, 

para discutir a situação das vacinas no Brasil23.  

O encontro reuniu representantes do Ministério da Saúde, Estados, 

Municípios e produtores nacionais de vacinas. O representante do CONASEMS, 

o Diretor Financeiro Hisham Hamida, cobrou respostas da Câmara sobre a 

aprovação do Orçamento de 2021 e recursos para a Atenção Básica. Segundo o 

Diretor, a previsão era de haver menos 2 (dois) bilhões para a AB no ano de 2021, 

o que iria causar, certamente, diminuição e comprometimento dos serviços 

existentes. 

O Diretor também aproveitou o encontro com os deputados para reforçar a 

necessidade de um orçamento extraordinário para o controle da Pandemia: “.... 

Nós estamos vivendo a pandemia e não temos um orçamento extraordinário. No último 

ano, os municípios brasileiros utilizaram 33 bilhões a mais do que o mínimo constitucional 

para investimento em saúde, isso significa 80% do IPTU arrecadado por todos os 

municípios brasileiros. Quem está na ponta, o município, não tem outra escolha para 

atender a população...”, explicou.    

Na ocasião, Hisham também explicou sobre a importância da capacitação 

do Projeto ImunizaSUS e objetivo de qualificar e orientar os profissionais de saúde 

sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI) – entre 

elas, a da Covid-19. O Projeto propõe ações de engajamento para conscientizar 

a sociedade sobre a importância da imunização e do cumprimento do calendário 

de vacinas e contou com mais de 40 (quarenta) mil inscritos. 

                                            
23 Atividade também registrada no subitem 4.2.1 deste Relatório 
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B. NOTA OFICIAL DO CONASEMS - CONSIDERAÇÕES SOBRE PLN Nº 

28/2020 - PLOA 2021/UNIÃO - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E 

SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 

Em 2020, os municípios receberam, na Atenção Básica, 3,4 (três vírgula 

quatro) bilhões de reais a mais quando comparado a execução das competências 

financeiras de 2019 e 2020 e 2,6 (dois vírgula seis) bilhões de reais quando 

comparados os valores empenhados nos exercícios financeiros de 2019 e 2020.24 

Os valores detalhados por município podem ser acessados no Painel de Apoio à 

Gestão do CONASEMS25, além dos dados disponibilizados no portal e-Gestor 

AB26 e no portal do Fundo Nacional de Saúde da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde (FNS/SE/MS)27. 

Já relacionado ao ano de 2021, o CONASEMS elaborou em 23/03/3021 

uma nota oficial sobre o cenário de execução do orçamento de 2020 e 

perspectivas para 2021, publicada em seu Portal Eletrônico na internet 

(https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Consideracoes-sobre-PLOA-

2021.pdf), por meio da qual alerta para a necessidade de garantir que os recursos 

para financiamento do Sistema Único de Saúde no orçamento federal por meio do 

Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2021 atendam às demandas municipais, a 

fim de garantir a oferta das ações e serviços de saúde à população, 

especialmente, as relativas à continuidade das ações de enfrentamento à Covid-

19, visto que, para o exercício de 2021, a aplicação mínima em ações e serviços 

públicos de saúde deve corresponder a R$ 123,8 (cento e vinte e três vírgula oito) 

bilhões; adicionando as receitas decorrentes de royalties, os gastos destinados à 

Saúde totalizariam R$ 124,6 (cento e vinte e quatro vírgula seis) bilhões. 

Na Nota, o CONASEMS expressa sua preocupação com os 

encaminhamentos dados pelo Relatório Final da Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), visto que o 

substitutivo prevê destinação de R$ 125 (cento e vinte e cinco) bilhões em ações 

e serviços públicos em saúde, sem considerar os recursos oriundos de royalties. 

Não foi considerado no Relatório Final da CMO o incremento de 1,5 (um vírgula 

cinco) bilhões para fortalecimento da Atenção Básica destinados ao Programa 

Previne Brasil. Esse acréscimo já apontado pelo CONASEMS seria para reparar 

o déficit identificado na programação destinada à AB na proposta original 

apresentada ao Congresso Nacional, além de expandir cobertura das equipes de 

                                            
24 Notícia publicada em 15 de abril de 2021 no Portal do CONASEMS na Internet: 
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-garante-prorrogacao-dos-prazos-para-
transicao-do-modelo-de-cofinanciamento-federal-para-atencao-
basica/#:~:text=Em%202020%20os%20munic%C3%ADpios%20receberam,financeiros%20de%
202019%20e%202020  
25 https://www.conasems.org.br/painel/previne-brasil-resultado-2020/  
26 https://egestorab.saude.gov.br/ 
27 https://portalfns.saude.gov.br/ 

https://www.conasems.org.br/painel/previne-brasil-resultado-2020/
https://www.conasems.org.br/painel/previne-brasil-resultado-2020/
https://egestorab.saude.gov.br/
https://egestorab.saude.gov.br/
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Consideracoes-sobre-PLOA-2021.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Consideracoes-sobre-PLOA-2021.pdf
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-garante-prorrogacao-dos-prazos-para-transicao-do-modelo-de-cofinanciamento-federal-para-atencao-basica/#:~:text=Em%202020%20os%20munic%C3%ADpios%20receberam,financeiros%20de%202019%20e%202020
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-garante-prorrogacao-dos-prazos-para-transicao-do-modelo-de-cofinanciamento-federal-para-atencao-basica/#:~:text=Em%202020%20os%20munic%C3%ADpios%20receberam,financeiros%20de%202019%20e%202020
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-garante-prorrogacao-dos-prazos-para-transicao-do-modelo-de-cofinanciamento-federal-para-atencao-basica/#:~:text=Em%202020%20os%20munic%C3%ADpios%20receberam,financeiros%20de%202019%20e%202020
https://www.conasems.org.br/ministerio-da-saude-garante-prorrogacao-dos-prazos-para-transicao-do-modelo-de-cofinanciamento-federal-para-atencao-basica/#:~:text=Em%202020%20os%20munic%C3%ADpios%20receberam,financeiros%20de%202019%20e%202020
https://www.conasems.org.br/painel/previne-brasil-resultado-2020/
https://egestorab.saude.gov.br/
https://portalfns.saude.gov.br/
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saúde nos territórios municipais, criação de novos indicadores que tragam uma 

maior assertividade nas ações locais, ampliação das ações de enfrentamento à 

Covid-19 realizadas pelas equipes vinculadas à AB, ampliação dos horários de 

atendimento para a população, significando que tal suplemento traria, no primeiro 

ano de nova gestão municipal, possibilidade para ampliar os serviços da Atenção 

Básica. 

No tocante ao atendimento ambulatorial e hospitalar, segundo estimativas 

do CONASEMS, foi identificado um déficit de procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares vinculados ao Teto de Média e Alta Complexidade em 2020 na ordem 

de 6 (seis) bilhões de reais. 

Além disso, o CONASEMS formalizou um documento na reunião da CIT de 

30/03/202128, onde fez apontamentos acerca da necessidade de fortalecer os 

recursos financeiros para operacionalização da Atenção Básica nos municípios, 

em especial em um momento de pandemia. 

FIGURA 5 –  BANNER DE DIVULGAÇÃO DA NOTA OFICIAL DO CONASEMS SOBRE O 

PLOA 2021 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/ALERTA-CONSIDERACOES-SOBRE-PLN-28-2020-PLOA-2021-

PARA-FINANCIAMENTO-DAS-ACOES-E-SERVICOS-PUBLICOS-EM-SAUDE/ 

C. EXPANSÃO DO PROJETO PLANIFICASUS29 

Em 23 de abril de 2021, realizou-se reunião de apresentação da proposta 

de expansão do Projeto PlanificaSUS, com a participação do CONASS e do 

                                            
28 https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/OK-APONTAMENTOS-SOBRE-A-
PANDEMIA-DA-COVID.pdf 
29 O projeto PlanificaSUS é uma proposta do CONASS em parceria com o Hospital Israelita Albert 
Einstein e o Ministério da Saúde (PROADI-SUS) que visa a organização de fluxos e processos de 
trabalho da Atenção Ambulatorial Especializada em rede com a Atenção Primária à Saúde 

https://www.conasems.org.br/apontamentos-sobre-a-pandemia-da-covid-19-e-a-gestao-do-sus/
https://www.conasems.org.br/apontamentos-sobre-a-pandemia-da-covid-19-e-a-gestao-do-sus/
https://www.conasems.org.br/alerta-consideracoes-sobre-pln-28-2020-ploa-2021-para-financiamento-das-acoes-e-servicos-publicos-em-saude/
https://www.conasems.org.br/alerta-consideracoes-sobre-pln-28-2020-ploa-2021-para-financiamento-das-acoes-e-servicos-publicos-em-saude/
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/OK-APONTAMENTOS-SOBRE-A-PANDEMIA-DA-COVID.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/03/OK-APONTAMENTOS-SOBRE-A-PANDEMIA-DA-COVID.pdf
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CONASEMS. Na oportunidade, o CONASS apresentou a proposta e convidou o 

CONASEMS para a apresentação de contribuições. 

D. PROJETO SB BRASIL 2020  

O Projeto SB Brasil é um estudo sobre as condições de saúde bucal da 

população brasileira com realização pactuada para 2020, mas que teve a 

execução estendida para 2021, em decorrência da emergência sanitária 

ocasionada pelo novo Coronavírus. O estudo é realizado no âmbito da Política 

Nacional de Saúde Bucal (PNSB), mais conhecida como Brasil Sorridente, 

implementada pelo Ministério da Saúde. Diretrizes da Política visam a 

reorganização e reorientação do modelo de atenção à saúde bucal, atendendo a 

princípios do SUS30. 

A respeito do tema, em 07 de junho de 2021, o CONASEMS participou de 

reunião com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde 

(SAPS/MS), para atualização do cronograma e debate sobre os próximos passos. 

4.2.5 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 (Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS), 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 

                                            
30 Conforme informações do link https://aps.saude.gov.br/ape/brasilsorridente/sbbrasil2020 

https://aps.saude.gov.br/ape/brasilsorridente/sbbrasil2020
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do Projeto, são realizados encontros presenciais e, principalmente virtuais, em 

razão das medidas de distanciamento 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 âmbito do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, de 

março a junho de 2021, constam da Tabela V a seguir.  

TABELA V  

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DO FORTALECIMENTO DA REDE 

CONASEMS-COSEMS – PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 202131 

DATA ATIVIDADE 

MARÇO DE 2021 

02 DE 

MARÇO DE 
2021 

1. Reunião do Grupo Executivo (GE) do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, constituído por representantes do HAOC, MS e 
CONASEMS, para discussão sobre os seguintes tópicos: (i) papel do 
facilitador; (ii) avaliação de apoiadores para manutenção no Projeto; (iii) 
limitações na contratação de coordenadores como Pessoa Jurídica (PJ); e 
(iv) planejamento das pautas do GE 

03 DE 
MARÇO DE 

2021 

2. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, 
para construção de mapa de empatia dos alunos do Curso de 
Especialização 

04 DE 
MARÇO DE 

2021 

3. Reunião interna do CONASEMS, entre o Secretário Executivo, Mauro 
Junqueira, e membros da Assessoria Técnica, para dar a devolutiva da 
reunião realizada com o Hospital Sírio Libanês (HSL) e o Hospital 
Beneficência Portuguesa (HBP), sobre a avaliação da Rede Colaborativa 
e proposição de novas agendas 

4. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS, para colher impressões, 
depoimentos e troca de experiências sobre o papel da Coordenação de 
Apoio junto aos apoiadores no momento de pandemia. Participantes da 

reunião: COSEMS, HAOC, Ministério da Saúde e CONASEMS 

08 DE 
MARÇO DE 

2021 

5. Reunião interna do CONASEMS, entre o Secretário Executivo, Mauro 
Junqueira e membros da Assessoria Técnica, sobre governança da 
informação e o Projeto Apoiador. Foi discutida a pesquisa TIC Saúde e o 
projeto conectividade que estavam em andamento; e realizada 
devolutiva aos Coordenadores de Apoio 

6. Reunião do CONASEMS com professores da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), para apresentação da metodologia de avaliação 
conhecida como "Mandala de Avaliação" 

  

                                            
 

31 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 

09 DE 
MARÇO DE  

2021 

7. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa (HAOC, MS e 
CONASEMS); a pauta da reunião contemplou: (i) planejamento do triênio 
e agendas do Projeto; (ii) informação sobre a substituição de Regiani Nunes 
de Oliveira por Andreza Tonasso Galli (Coordenação HAOC); e (iii) 
andamento do processo de aprovação do Projeto 

8. Reunião com a Coordenação do Projeto Rede Colaborativa, para 
discutir critérios objetivos que justifiquem a métrica adotada para a 
ampliação do número de apoiadores nos COSEMS. Foram propostas 
adequações objetivas aos critérios apontados: (i) nº de municípios por 
apoiador (apresentar nº concreto); (ii) distâncias percorridas entre 
municípios e entre reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR) 
(apontar em Km); (iii) dificuldades no deslocamento - horas navegadas nos 
Estados sem malha viária; (iv) incorporação dos apoiadores financiados 
com recursos próprios dos COSEMS para facilitar a integração, unificando 
a equipe e o processo de trabalho; e (v) complexidade do cenário: 
fragilidades nas relações interfederativas, alta rotatividade e perfil dos 
gestores inexperientes (apresentar taxas de rotatividade dos gestores e nos 
COSEMS onde há um levantamento de perfil apresentar a taxa de gestores 
novatos) 

9. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS para 
planejamento de reunião de discussão da integração entre as áreas de 
Comunicação e de Apoio nos COSEMS e a melhor estratégia para 

apresentação do material oferecido pela parceria com a Vital Strategies32 

10 DE 
MARÇO DE 

2021 

10. Reunião de coordenação do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, entre o HAOC e o CONASEMS, para adequação da métrica 
sobre contingente de apoiadores solicitados para novo triênio, 
informando dados objetivos 

11. Reunião entre o Ministério da Saúde, HAOC e CONASEMS para 
discussão dos próximos encaminhamentos a serem dados ao  Curso de 
Especialização Rede Colaborativa, considerando a sistematização feita 
com as informações do Mapa da Empatia 

11 DE 
MARÇO DE 
2021 

12. Reunião Ordinária da Coordenação do Apoio da Rede Colaborativa, na 
qual participaram os Coordenadores do Apoio dos COSEMS, o HAOC, o 
Ministério da Saúde e o CONASEMS 

A reunião foi aberta com ponto de pauta sobre importância da avaliação no 
momento de transição entre Hospitais, considerando o compromisso e 
responsabilidade da Coordenação. Os demais temas discutidos foram os 
seguintes: (i) Estratégias de repasse de informações: integrando esforços; 
(ii) Abertura com apresentação sobre a pesquisa TIC Saúde e 
Conectividade: demandas e estado da arte; e (iii) Contextualização: com 
abertura para falas individuais com base nas seguintes perguntas: (a) quais 
estratégias os COSEMS podem adotar para dar conta de tarefas e 
demandas sem que haja desgaste da própria entidade integrando 

                                            
32 Vital Strategies é uma organização global composta por especialistas e pesquisadores de vários 
campos do conhecimento que trabalham com governos e outras organizações para enfrentar 
alguns dos mais difíceis desafios mundiais para a saúde 
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DATA ATIVIDADE 

esforços? (b) quais movimentos internos os COSEMS podem adotar para 
levar adiante essas estratégias com o objetivo de qualificá-las? e (c) entre 
as estratégias adotadas, quais que deram mais certo e por quê? 

15 DE 
MARÇO DE 

2021 

13. Reunião entre o CONASEMS, CONASS, representantes do Departamento 
de Gestão Interfederativa e Participativa da Secretaria Executiva do 
Ministério da Saúde (DGIP/SE/MS) e da Seção de Apoio Institucional e 
Articulação Federativa do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde 
(SEINSF/NEMS/MS), o HAOC e a Rede Colaborativa e Regionalização, 
para promover a primeira aproximação entre os futuros alunos do Curso 
de Especialização em Gestão de Projetos. Foi apresentada a proposta 
da plataforma colaborativa, com foco no curso e no grupo condutor, e feita 
a escuta sobre expectativas 

14. Reunião entre o CONASEMS, CONASS, Ministério da Saúde, HAOC e a 
Rede Colaborativa e Regionalização, para tratar da apresentação da 
proposta do Curso de Especialização em Gestão de Projetos, com 
vistas à integração sinérgica entre membros estaduais do grupo 
coordenador 

16 DE 
MARÇO DE 

2021 

15. Reunião ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, com a participação de representantes do DGIP/SE/MS, do 
SEINSF/NEMS/MS, HAOC e CONASEMS, com a seguinte pauta: (i) 
informe sobre o processo de aprovação do Projeto; (ii) encaminhamentos 
dos relatórios de atividades do Apoio; (iii) rotatividade dos apoiadores de 
2021; (iv) escuta de coordenadores: sugestões de visitas/reuniões de 
coordenação; e (v) planejamento de agendas 

16. Apresentação na 1ª Oficina de Apoio do COSEMS/PR em 2021, em 
mesa intitulada “Desenhando o Ser Apoiador da Rede Colaborativa 
CONASEMS–COSEMS”, com apoiadores, coordenadores do apoio e 
equipe técnica do COSEMS/PR (Vide Figura 6) 

17 DE 
MARÇO DE 

2021 

17. Reunião acerca do Curso de Especialização de Coordenação do Apoio 
para definição de suas finalidades, objetivos e competências. 
Participaram da reunião, o CONASEMS; o Ministério da Saúde, 
representado por membros do DGIP/SE/MS e da SEISNF/NEMS/MS; e 
membros do HAOC 

18. Reunião com a Coordenadora do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para discussão das ações de promoção de 
equidade entre equipes de apoio dos COSEMS. Participaram HAOC e 

CONASEMS 

18 DE 
MARÇO DE 
2021 

19. Reunião Ordinária da Coordenação do Apoio da Rede Colaborativa, 
para apresentação do material da iniciativa “Cidades contra Covid” da 
Vital Strategies33, discutir ações integradas e sincrônicas entre as 
Assessorias de Comunicação Social e as Coordenações do Apoio nos 
COSEMS. Participaram da reunião representantes dos COSEMS 
(Comunicação e Coordenação do Apoio), do CONASEMS, do HAOC, e 
representantes do MS (ASCOM, DGIP e SEINSF) 

20. Reunião interna da Assessoria Técnica para o levantamento de dados 
com apoio da Rede Colaborativa, visando finalizar a construção de 
proposta de: (i) Ofício aos Presidentes de COSEMS e aos gestores 
municipais, (ii) mensagem aos Coordenadores de Apoio; e (iii) mensagem 
do Apoio aos gestores 
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DATA ATIVIDADE 

22 DE 
MARÇO DE 

2021 

21. Reunião com a Coordenação de Projetos do HAOC, para discutir e 
organizar a participação e a condução da reunião com o Presidente do 
COSEMS/RR, conforme solicitado pela Coordenação de Projetos do 
HAOC. Foi proposta uma pauta para a condução da reunião, composta por 
breve abertura, seguida da apresentação da seguinte pergunta 
disparadora: "Qual a visão que o Presidente do COSEMS tem sobre o 
papel do Apoio no Estado de Roraima? ”, com o objetivo de levantar as 
expectativas do Presidente quanto ao papel ao Apoio no Estado 
Em seguida, planejou-se traçar um paralelo entre as expectativas do 
Presidente e o papel do Apoio como estratégia nacional (aproximação entre 
os olhares); deixar no radar a pergunta: "Diante da mudança da 
Coordenação quais são suas expectativas diante da nova composição de 
equipe?"; e utilizar a seguinte provocação, entre as falas: “Qual o papel do 
Apoio na organização do trabalho interno do COSEMS? (imagem objetivo - 

institucionalização do apoio) 

23 DE 
MARÇO DE 

2021 

22. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, 
para definir a pauta da Coordenação do Apoio. Foi sugerido o 
agendamento de reunião do Grupo Executivo com o tema Curadoria, a se 
realizar dia 30 de março 
Participaram da reunião: CONASEMS, HAOC, DGIP/SE/MS e 
SEINSF/NEMS/MS, onde ficou decidida a seguinte pauta para a próxima 
reunião com Coordenadores: (i) informes sobre o Programa Nacional de 
Qualificação da Assistência Farmacêutica (QUALIFAR-SUS) e o 
levantamento de insumos; consolidado dos relatórios do Apoio (“Diário do 
Apoio”); (ii) solicitação de pauta sobre o relatório (revisitar o Relatório do 
Apoio com vistas a contemplar o olhar da plataforma colaborativa, bem 
como uma avaliação indireta da Coordenação do Apoio); (iii) sugestão do 
campo de necessidades de Educação Permanente em Saúde (EPS); (iv) 
análise da estratégia de mapeamento do perfil do gestor (aprofundar as 
análises feitas pelos COSEMS CE, AM e TO); (v) fazer uma leitura 
buscando identificar o perfil do apoiador em um gráfico de quadrantes, 
contendo uma linha horizontal que represente a visão do Apoio - do mais 
operacional (lado esquerdo) para o mais estratégico (lado direito); e em 
uma linha vertical , que represente a atuação do Apoio - de uma atuação 
mais burocrática (parte de baixo) para uma atuação mais executiva/ 
articulador (parte de cima) 

23. Reunião com o Presidente do COSEMS/RR para identificar as 
expectativas do novo Presidente quanto ao trabalho do Apoio 
Foi decidido o agendamento de reunião com a Secretária Executiva do 
COSEMS/RR, Kira Correa Gomes, para discutir o trabalho da Coordenação 
do Apoio em Roraima, de acordo com os objetivos e as expectativas do 
Presidente do COSEMS. A reunião deverá contar com a presença dos 
apoiadores para reativar o papel da Coordenação. Também foi agendada 
Oficina com apoiadores para discutir o planejamento de ações da equipe 
do Apoio em consonância com as prioridades do Presidente; e discutida a 
possiblidade de organização de um Congresso da Entidade para capacitar 
gestores e fortalecer o protagonismo e a união entre pares. Participaram da 
Reunião o Presidente do COSEMS/RR, a Secretária Executiva, Kira, e 
membros do GE 
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24 DE 
MARÇO DE 

2021 

24. Reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Curso de Especialização Rede 
Colaborativa, constituído pelo CONASEMS, HAOC e Ministério da 
Saúde, para apresentação da matriz do curso com foco nos objetivos, 
competências e temas das aulas 

25 DE 
MARÇO DE 

2021 

25. Reunião ordinária de Coordenadores do Apoio da Rede Colaborativa, 
com a seguinte pauta: (i) Informes; (ii) Levantamentos CONASEMS 
(Plataforma InfoSUS, Programa QUALIFAR-SUS); (iii) Necessidades de 
oxigênio e insumos;(iv) Cards Publicações e Pesquisa; e (v) Apresentação 
Relatórios de Atividades 
Participaram representantes do HAOC, MS, CONASEMS e 
Coordenadores de Apoio dos COSEMS 
Foram definidos os objetivos do Relatório de Atividades: (i) permitir registro 
histórico; (ii) oferecer informações para tomada de decisão; (iii) servir de 
base para prestação de contas; (iv) manter o planejamento vivo; (v) 
acompanhar o desenvolvimento do trabalho individual do apoio; (vi) 
monitorar e avaliar; e (vii) permitir autorreflexão e o desenvolvimento do 
olhar crítico e estratégico sobre a ação 
Os desafios identificados foram: (i) vencer a atribulação, frente ao grande 
volume de trabalho, priorizando o Relatório; (ii) assegurar análise individual 
dos relatórios onde a equipe de apoio é muito grande; (iii) prevenir que o 
preenchimento do instrumento se torne algo mecânico; (iv) evitar 
sobrecarga do Apoio com essa tarefa; (v) padronizar sem perder as 
singularidades dos diferentes territórios; e (vi) ver o Relatório como 
oportunidade de provocar a ação integrada e sinérgica entre apoiadores 
diante do cenário futuro de diferentes vínculos com HBP e HSL além do 
HAOC 
A proposta apresentada foi de rever o desenho padronizado, com vistas a 
contemplar a diversidade, ter a tecnologia à disposição para facilitar a ação 
e não criar "retrabalho", e estimular a análise do Relatório entre apoiadores 
da mesma macro região para problematizar em conjunto 
Como encaminhamentos foi decidido criar subgrupo de análise e 
construção de propostas para Relatório do triênio 2021/2023 e pautar no 
GE essa estratégia e seus primeiros passos 

29 DE 
MARÇO DE 

2021 

26. Reunião com a Coordenação do Apoio do COSEMS/RS para 
apresentação da proposta de conteúdo para acolhimento aos novos 
gestores da macrorregião Serra, do Rio Grande do Sul 

30 DE 
MARÇO DE 

2021 

27. Oficina de acolhimento aos novos gestores do COSEMS/RS, quando foi 
apresentado o papel da gestão de saúde, em seu início, com destaque 
para os pontos de sua agenda e a identificação de sua missão e do Apoio 
aos gestores. Participaram representantes da 5ª Coordenadoria Regional 
de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Rio Grande do 
Sul (CRS/SES/RS); o Vice-Presidente, o Secretário Executivo, a Apoiadora, 
Assessores Técnicos e a Coordenadora de Apoio do COSEMS/RS; 
gestores da Macrorregião Serra; e o CONASEMS 

28. Atividade de acolhimento da nova Coordenação do Apoio, para 
retomada do trabalho do Apoio do COSEMS/RR, com o debate e a reflexão 
sobre o novo cenário com o Presidente recém-eleito e da Coordenação 
recém-empossada. Participaram da atividade membros da Assessoria 
Técnica do CONASEMS e do COSEMS/RR 
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29. Reunião ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS para discussão dos próximos passos do Projeto, já aprovado 
pelo Comitê Gestor do PROADI-SUS (aguardando publicação) 
O assunto deverá ser pautado na reunião com o CONASS, programada 
para o dia 31.03, com apresentação do contexto histórico de lançamento 
do Projeto, por demanda do CONASEMS, e com a Coordenadora do 
HAOC, Andreza Galli, seguindo demonstrando entregas. Participaram 
CONASEMS, MS e HAOC 

31 DE 
MARÇO DE 
2021 

30. Reunião realizada entre CONASS, CONASEMS, MS e HAOC, para 
apresentação e discussão do Curso de Especialização Rede 
Colaborativa, na qual foi apresentada e debatida a ficha técnica do curso 

31. Reunião por webconferência de apresentação do Projeto Rede 
Colaborativa, com CONASS e integrantes do GE do Projeto 
Regionalização, com indicativo de ajustes ao Projeto após as discussões 

ABRIL DE 2021 

05 DE 
ABRIL DE 
2021 

32. Reunião da Projeto Apoiador, para debate e colhimento de 
contribuições sobre o Projeto no triênio 2021/2023. Apresentada 
proposta construída pelos hospitais com sete entregas e vinte e nove 
atividades 
Como encaminhamentos da reunião foi decidido: (i) acrescentar processo 
de entregas relativo aos instrumentos de gestão, considerando etapas e 
ações desenvolvidas pelo Apoio no território junto à gestão municipal; (ii) 
agenda, no dia 07/04, para discussão de objetivos geral e específicos e 
seus respectivos indicadores; (iii) apresentação do Projeto à Diretoria do 
CONASEMS. Participaram da reunião representantes do HBP, do  HSL e 
do CONASEMS 

06 DE 
ABRIL DE 
2021 

33. Reunião entre HAOC e CONASEMS sobre o Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS para planejamento das atividades semanais e 
troca de informações sobre encaminhamentos de atividades realizadas 

34. Reunião da Coordenação de Projetos do HAOC com o CONASEMS, 
para discussão da dinâmica de trabalho do GE e proposição de 
adequações 
Foram apresentadas as seguintes sugestões para o processo de trabalho 
do GE: (i) assunção de caráter de integração entre GT, de monitoramento, 
avaliação, prestação de contas, com agenda ordinária quinzenal com 
duração de 2,5 horas; (ii) criação de  GT com base nas entregas; (iii) 
proposta de  que cada GT deve ter apenas 1 representante de cada 
Entidade; (iv) nomeação de um responsável pelo GT que seria a referência 
para comunicação com o GE, pela síntese das discussões do GT; (v) 
apresentação dessa síntese ao GE via e-mail, que teria prazo para 
contribuições, devendo o responsável consolidar, em seguida, o 
documento final para aprovação em reunião ordinária do GE; e (vi) revisão 
da indicação de nomes para consultoria 

35. Reunião Ordinária GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, para apresentação de proposta de trabalho do GE e GT para 
acompanhamento das entregas. Participaram da reunião representantes 
do HAOC, do CONASEMS e do MS 
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07 DE 
ABRIL DE 
2021 

36. Reunião do Projeto Apoiadores, realizada com Hospitais Sírio-Libanês 
(HSL) e Beneficência Portuguesa (HBP), para discutir os objetivos geral 
e específicos e indicadores de acompanhamento 
Foi decidido acrescentar a organização do Fundo de Saúde e do Conselho 
de Saúde em todos os municípios como parte da entrega. Também ficou 
decidido que a Coordenação Técnica do CONASEMS deveria participar da 
discussão do Projeto em andamento, versando sobre a matriz de 
governança dos COSEMS, além de aproximar a área técnica do 
DGIP/SE/MS para apresentação do Projeto. Por fim, foi solicitado 
apresentar o modelo do Termo de Cooperação Técnica com COSEMS 
para análise do CONASEMS 

37. Reunião do GT Súmula Orientativa da Rede Colaborativa, para debater 
e acertar o processo de trabalho de contratação de apoiadores, 
coordenadores e facilitadores. Participaram da reunião representantes 
do HAOC e do CONASEMS 

38. Reunião do Grupo de Trabalho (GT) do Curso de Especialização em 
Gestão de Projetos, para apresentação da proposta de programa de 
Oficina para discussão do curso: temas de módulos e disciplinas. 
Participaram o CONASEMS, o HAOC e o Ministério da Saúde 

08 DE 
ABRIL DE 
2021 

39. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS, para apresentar o desenho do 
novo projeto para o triênio 2021/2023, com esclarecimentos de dúvidas 
e informes sobre o Projeto Apoiadores 
Foi criado um GT de discussão sobre o papel dos facilitadores, integrado 
ao papel dos coordenadores e apoiadores. Foram decididos: (i) o 
agendamento de reunião para discutir as atribuições dos facilitadores; (ii) 
o repasse da Súmula Orientativa revisada para contribuições; (iii) a criação 
de matriz de levantamento de dados quanto às diferentes modalidades de 
contratação dos apoios, hoje praticadas nos COSEMS 
Participaram da reunião representantes do HAOC, do CONASEMS e 
coordenadores de apoio dos COSEMS 

40. Reunião do GT Súmula Orientativa da Rede Colaborativa, para revisão, 
atualização e adequação da Súmula Orientativa para a contratação de 
apoiadores, facilitadores e coordenadores de apoio. Participaram da 
reunião representantes do HAOC e do CONASEMS 

09 DE 
ABRIL DE 
2021 

41. Reunião interna da Coordenação e da Assessoria Técnica do 
CONASEMS, para discussão e preparação do material sobre os 
projetos PROADI-SUS (Plataforma Colaborativa) a ser apresentado em 
reunião de presidentes de COSEMS, programada para dia 13/04 

42. Reunião da Coordenação do Apoio do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para dar continuidade à construção e conclusão 
da Súmula Orientativa de seleção de coordenadores de apoio e 
facilitadores. Participaram da reunião representantes do HAOC e do 
CONASEMS 

13 DE 
ABRIL DE 
2021 

43. Reunião do GE da Rede Colaborativa CONASEMS/COSEMS. Foram 
realizados os seguintes informes: (i) GT do Curso; (ii) GT Súmula 
Orientativa; (iii) GT Monitoramento e Avaliação 
A pauta da reunião contemplou a discussão sobre a criação do GT 
Relatório de Atividades, sobre as próximas agendas e atividades 
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programadas e sobre o acolhimento da nova Coordenadora do Apoio do 
COSEMS/SC. Participaram da reunião, representantes do HAOC, do MS e 
do CONASEMS 

14 DE 
ABRIL DE 
2021 

44. Reunião da Assessoria do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS. Foram apresentados e discutidos os indicadores de 
acompanhamento do Projeto Apoiadores e alinhadas expectativas de 
aprovação do projeto pelo DGIP/SE/MS 

45. Reunião do GT do Curso de Especialização de Coordenadores de 
Apoio, para apresentação, debate e levantamento de contribuições sobre 
a matriz pedagógica do curso e a oficina de validação de conteúdo, 
programada para o dia 05 de maio. Participaram representantes do 
Ministério da Saúde, do HAOC e do CONASEMS 

16 DE 
ABRIL DE 
2021 

46. 1ª Reunião do GT- Construção do Perfil Facilitadores. Na oportunidade, 
foram discutidas as competências da função facilitador, prevista no Projeto 

19 DE 
ABRIL DE 
2021 

47. Reunião entre representantes do HAOC, Hospital Sírio Libanês (HSL), 
Hospital Beneficência Portuguesa (HBP), CONASS, CONASEMS e 
Ministério da Saúde, para descrever e pactuar processos de sinergia, 
tendo sido definidos conceitos comuns de colaboração e cooperação entre 
projetos PROADI-SUS no território 

48. Reunião entre a Assessoria Técnica do CONASEMS e a nova 
Coordenadora de Apoio do COSEMS/SC, para acolher a coordenadora 
de apoio e abrir espaço para escuta e troca de percepções 

20 DE 
ABRIL DE 
2021 

49. Reunião ordinária do GE da Rede Colaborativa CONASEMS/COSEMS; 
com a seguinte pauta: (i) ementa dos GTs; (ii) GT-Curso de Especialização 
Rede Colaborativa – vagas em aberto de apoiadores: 1 em Minas Gerais 
e 1 no Rio de Janeiro; (iii) reunião sinergia, de 19/04/2021; (v) 
apresentação Estrutura Analítica de Projeto (EAP) – HAOC; (vi) GT 
Monitoramento e Avaliação: agendar reunião/avaliar participação HSL e 
BP; (viii) Videoconferência Coordenadores; (viii) validação das Súmulas 
(Coordenador e Facilitador); e (ix) organização GTs. Participaram da 
reunião representantes do HAOC, do MS e do CONASEMS 

22 DE 
ABRIL DE 
2021 

50. Realização de Aula-residência em Saúde Coletiva da Universidade de 
São Paulo (USP), para apresentação do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS a alunos da residência multiprofissional em saúde 
coletiva daquela Universidade 

51. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS, com a seguinte pauta: (i) informes: 
convite GT Relatório de Atividades; (ii) relato GT Facilitador/Súmulas; (iii) 
apresentação da 4ª edição do Guia de Enfrentamento Covid-19 - CONASS 
e CONASEMS; (iv) debate orientado pelas perguntas problematizadoras: 
"Como está hoje o ambiente no COSEMS e SES para rediscutir a 
implementação do Guia? ’ ‘Qual sua avaliação sobre a entrada do MS 
nesse trabalho? ’ 'Quais as lições aprendidas do processo do Guia no ano 
passado? ’ ‘'Qual o nível de implementação até o momento? ’ Onde parou, 
parou porque? ” 
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Participaram da reunião a Coordenação do Apoio, os membros do Grupo 
Executivo e a Assessora Técnica do CONASEMS convidada, Marcela 
Alvarenga 

52. Reunião GT Facilitadores e Súmula Orientativa, para fechar a proposta 
de texto da Súmula Orientativa e dar sequência à discussão do perfil 
do coordenador 

23 DE 
ABRIL DE 
2021 

53. Reunião interna de Coordenação da Assessoria Técnica do 
CONASEMS, para definição e alinhamento dos Projetos a serem 
apresentados na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e ao 
CONARES: Regionalização e Rede Colaborativa 

54. Reunião do GT Relatório de Atividades, para discutir a proposta de 
relatório apresentada pela Coordenação de Apoio, para o triênio 
2021/2023 

26 DE 
ABRIL DE 
2021 

55. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS para 
elaboração de apresentação a ser utilizada nas reuniões da CIT e do 
CONARES. Foram discutidos o conteúdo e a estratégia de abordagem 
das apresentações dos Projetos PROADI-SUS CONASEMS 

27 DE 
ABRIL DE 
2021 

56. Reunião ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa.  Foram 
transmitidos os seguintes informes: (i) GT Súmula/Facilitadores; (ii) GT 
Relatório de Atividades; (iii) drive GTs (Curso); (iv) Videoconferência 
Coordenadores; (v) apresentação dos relatórios e de informe sobre 
responsáveis pelo guia; e (vi) GT-Curso de Especialização Rede 
Colaborativa: oficina de 05/05 
A pauta da reunião contemplou a discussão sobre os seguintes temas: (i) 
apresentação da sistematização dos Relatórios de Atividades; (ii) GT 
Monitoramento e Avaliação: agendar reunião e avaliar participação HSL e 
HBP; (iii) validação das Súmulas (Coordenador e Facilitador); (iv) reunião 
de início oficial do Projeto: planejamento (dia 04/05); e (v) Rede 
Colaborativa: ações de apoio à saúde mental de seus integrantes. 
Participaram da reunião representantes do HAOC, do MS e do 
CONASEMS 

57. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS para 
preparação para as próximas reuniões do CONARES e da CIT. Foi 
preparado o conteúdo e discutida a formatação das apresentações dos 
Projetos do CONASEMS, nessas reuniões 

28 DE 
ABRIL DE 
2021 

58. Reunião entre o Presidente, o Secretário Executivo e a Assessoria 
Técnica do CONASEMS para discutir o conteúdo das apresentações 
sobre os projetos PROADI-SUS a serem realizadas nas próximas 
reuniões do CONARES e da CIT, adequando os olhares político e técnico 

59. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS, da equipe de 
Coordenação dos Projetos HAOC, para apresentação de proposta de 
contratação de consultores para o Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS 

60. Reunião do GT Curso de Especialização em Gestão Integrada de 
Projetos, para validar a programação da Oficina programada para o dia 
05/05. Participaram da reunião representantes do HAOC, do MS e do 
CONASEMS 
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29 DE 
ABRIL DE 
2021 

61. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS para: (i) apresentação e debate do 
consolidado dos relatórios de atividades mensais do Apoio e da 
Coordenação; (ii) informes: CONARES e CIT; (iv) GT do GE; e (v) saúde 
mental. Participaram da reunião representantes do HAOC, do MS, do 
CONASEMS e Coordenadores do Apoio 

62. Reunião com a Assessoria externa do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS para: (i) discutir a estratégia do apoio do GE à 
implementação do Guia nos Estados do AP e MS; (ii) apresentar o caso do 
Apoio do AC, que segundo SEINSF/MS, está com suas ações paradas; e 
(iii) retomar o apoio às ações do ImunizaSUS de busca de faltosos. 
Participaram da reunião representantes do HAOC e do CONASEMS 

63. Reunião interna da Assessoria Técnica, do Grupo de Governança Rede 
Colaborativa, para construir proposta de roteiro a ser utilizado pelo 
Secretário Executivo do CONASEMS na condução de reunião entre 
Presidentes de COSEMS. para apresentação dos Projetos PROADI-
SUS, programada para data posterior a 06/05 

30 DE 
ABRIL DE 
2021 

64. Reunião do GT Relatório de Atividades do Projeto Rede Colaborativa 
para discutir e analisar proposta de Relatório de Atividades para 
coordenadores, facilitadores e apoiadores, a fim de promover o  
aperfeiçoamento da ferramenta e ampliar sua aplicabilidade; e conhecer o 
modelo de Relatório do COSEMS/PR, apresentado por Giorgia Luchese 

MAIO DE 2021 

03 DE 
MAIO DE 
2021 

65. Reunião do Projeto Rede Colaborativa, para discutir a pertinência da 
concorrência do Apoio COSEM/RS em Edital de contratação da Secretaria 
Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul para o Projeto em Macrorregião. 
Participaram representantes do HAOC e do CONASEMS 

04 DE 
MAIO DE 
2021 

66. Reunião Ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS. Foram dados os seguintes informes: (i) GT 
Súmula/Facilitadores; (ii) GT Relatório de Atividades; (iii) GT Curso; (iv) GT 
Monitoramento e Avaliação; (v) Plataforma Colaborativa: HSL e HBP; e (v) 
Iniciativas de Saúde Mental para Rede Colaborativa 
A pauta da reunião foi a seguinte: (i) reunião de início oficial do Projeto: 
planejamento; (ii) próximas reuniões, a partir de maio:  
GE quinzenais; e (iii) Relatório de Atividades Março 2021 (18/5). 
Participaram representantes do HAOC, do MS e do CONASEMS 

67. Reunião da Coordenação da Assessoria Técnica do CONASEMS para 
discutir o papel dessa Assessoria na implementação do Guia de 
Enfrentamento da Pandemia na RAS , bem como fluxo de comunicação 
entre CONASS, CONASEMS e COSEMS 

.05 DE 
MAIO DE 
2021 

68. Reunião da Coordenação Pedagógica do Curso de Especialização 
Rede Colaborativa, para organizar a Oficina de conteúdo do Curso de 
Pós-Graduação em Processos e Ferramentas Gerenciais para Integração 
e Sinergia dos Projetos no SUS (também conhecido como Curso de Pós-
Graduação em Gestão Integrada de Projetos do SUS); para colher 
contribuições dos participantes para melhoria e adequação da 
programação pedagógica do curso 
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06 DE 
MAIO DE 
2021 

69. Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre o Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS, para discutir ação das jornadas de 
atualização preparatória e seu desenho 

70. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio da Rede Colaborativa, 
para apresentação dos GT: (i) componentes e agendas; (ii) destacar a 
proposta do apoio à saúde mental: validação do "Bebericando letras"; e (iii) 
discutir a proposta da "Jornada preparatória: retomando o espaço da Rede 
com o Apoio"- temas e lógica de apresentação. Participaram da reunião a 
Coordenação do Apoio COSEMS, HAOC, MS (SEINSF/NEMS e DGIP/SE) 
e CONASEMS 

71. Reunião do GT Monitoramento e Avaliação do Projeto Rede 
Colaborativa, para: (i) avaliar e monitorar os efeitos da ação do Apoio no 
território; (ii) elaborar propostas de indicadores e metas para 
monitoramento da estratégia; (iii) pensar oficinas semestrais de 
Alinhamento; (iv) pensar estrutura do Relatório semestral/Entrega 4 - 
Monitoramento e Avaliação da Estratégia de Fortalecimento da Gestão 
Municipal do SUS; e (v) propor desenho de visitas que atenda às questões 
de monitoramento e avaliação. Participaram da reunião representantes do 
HAOC, do CONASEMS e da SEINSF/NEMS/MS 

07 DE 
MAIO DE 
2021 

72. Reunião do GT Relatório do Projeto Rede Colaborativa para ouvir a 
apresentação do modelo de Relatório de Atividades do Apoio 
COSEMS/RJ, e debater a sua adequação ao Apoio, Facilitação e 
Coordenação 
Destaques: (i) modelo de relatório deve ser objetivo, sintético, assertivo e 
de fácil preenchimento e leitura; (ii) pensar sobre a criação de relatório 
analítico reflexivo redigido a cada quadrimestre, de forma complementar; 
(iii) permitir o monitoramento da ação do Apoio segundo princípio da 
equidade no atendimento às demandas municipais; (iv) ser possível 
qualificar e quantificar as causas de rotatividade da gestão municipal; (v) 
criar itens de recomendações e avaliação do Apoio e do Coordenador; (vi) 
permitir que o modelo de Relatório seja revisado sempre que necessário; 
e (vii) criar tutorial ou outro processo de orientação ao preenchimento do 
Relatório. Participaram da reunião representantes do HAOC, do 
CONASEMS e Coordenadores de Apoio do RJ, PB, PE, PR 

73. Reunião do GT Súmula-GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, para: (i) dar andamento à discussão sobre revisão da Súmula 
Orientativa aos Coordenadores de Apoio; (ii) manter aberto o link de 
edição da Súmula para contribuição do grupo; e (iii) consultar 
Coordenadora de Projetos do HAOC para verificar se há tempo hábil na 
finalização da Súmula, e assim seguir no debate em reunião promovendo 
troca de experiências e aprendizado. Participaram da reunião 
representantes do HAOC, do CONASEMS e Coordenadores de Apoio do 
RJ, MA, MT 

11 DE 
MAIO DE 
2021 

74. Reunião inaugural do GT Sinergia do Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para construção e discussão dos objetivos do 
grupo, metodologia de trabalho, prazos das entregas, datas e pautas das 
próximas agendas. Participaram da reunião representantes da HAOC; do 
MS, do CONASEMS e as Coordenações dos COSEMS GO, TO, MG e RO 



91 
 

DATA ATIVIDADE 

12 DE 

MAIO DE 

2021 

75. Reunião entre o CONASEMS, o HAOC e a SEINSF/NEMS/MS sobre o 
Curso de Pós-Graduação em Gestão Integrada de Projetos do SUS, 
para debater os resultados e os apontamentos feitos durante 2ª Oficina de 
Conteúdo do Curso 

76. Reunião entre a Assessoria Técnica do CONASEMS e a Assessoria do 
Projeto Rede Colaborativa para: (i) atualização de conteúdos do HBP e 
HSL sobre o Projeto; (ii) processo de capacitação do Apoio como tutores, 
e (iii) encaminhamentos relativos à Reunião ordinária da Coordenação do 
Apoio do Projeto Rede Colaborativa e da Jornada de atualização do Apoio. 
Participaram da reunião representantes do HAOC e do CONASEMS 

14 DE 

MAIO DE 

2021 

77. Reunião do GT Súmula do Projeto Rede Colaborativa para dar 
continuidade ao debate e à construção coletiva da Súmula Orientativa 
de contratação dos Coordenadores de Apoio triênio 2021/2023 

17 DE 

MAIO DE 

2021 

78. Reunião entre o DGIP/SE/MS e o CONASEMS. O CONASEMS solicitou 
à área técnica do DGIP/SE/MS, responsável pela análise de projetos, o seu 
parecer prévio sobre aprovação do pedido de remanejamento de 
recursos do Projeto Rede Colaborativa para o pagamento de mais dois 
meses de bolsa aos apoiadores 

18 DE 

MAIO DE 

2021 

79. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa.  Pauta: (i) Bolsas 
apoiadores maio e junho; (ii) Videoconferência Coordenadores; (iii) 
Publicações na Biblioteca Virtual em Saúde do MS (BVS); (iv) continuidade 
da apresentação das atividades (Entrega 4); (v) Relatório de Atividades – 
março 2021; (vi) Proposta de atividade de orientação técnica com grupo 
ampliado de Apoio da Rede Colaborativa (tema: Covid-19); e (vii) Definição 
sobre agendas presenciais em 2021. Informes: (i) GT 
Súmula/Facilitadores; (ii) GT Relatório de Atividades; (iii) GT Curso; (iv) GT 
Monitoramento e Avaliação; (v) Plataforma Colaborativa: HSL e HBP; (vi) 
Iniciativas de Saúde Mental para Rede Colaborativa; e (vii) Iniciativas 
Educacionais da Rede Colaborativa: iniciativa CONASEMS. Participaram 
representantes do HAOC, do CONASEMS e do MS 

19 DE 

MAIO DE 

2021 

80. Reunião do GT do Curso de Especialização Rede Colaborativa - 
"Processos e ferramentas gerencias para integração e sinergia entre 
projetos no território", constituído pelo CONASEMS, HAOC e Ministério 
da Saúde, para fechar discussão sobre conteúdo e formato dos módulos 
do Curso 

81. Reunião do Apoio e Coordenação da Rede Colaborativa, para: (i) 
repassar o cenário atual do PROADI-SUS e o esforço do CONASEMS para 
assegurar a continuidade do Projeto pós triênio 2021/2023; (ii) cobrar 
mobilização das iniciativas educacionais do Programa Saúde com Agente 
e do Projeto ImunizaSUS; e (iii) apresentar proposta do Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão e convite à tutoria. Participaram 
representantes do CONASEMS, Apoiadores e Coordenadores de Apoio 

20 DE 

MAIO DE 

2021 

82. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa. Informes: (i) Pauta da próxima reunião coordenadores-LC 
181; (ii) prazo para adesão ao Projeto Regionalização; (iii) encontro do dia 
28/05 "Bebericando Letras"; Curso de aperfeiçoamento em Gestão. Pauta: 
apresentação do Relatório de Atividades da Rede Colaborativa meses 
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DATA ATIVIDADE 

março e abril. Participaram da reunião a Coordenação do Apoio dos 
COSEMS e representantes do MS, do HAOC e do CONASEMS 

83. Reunião entre o Diretor Financeiro, Hisham Mohamad Hamida,  o 
Secretário Executivo, Mauro Junqueira, e a Assessoria Técnica do 
CONASEMS, para discutir os cenários apresentados pelo HAOC ao 
CONASEMS sobre projetos e analisar viabilidade das propostas 

21 DE 

MAIO DE 
2021 

84. Reunião do GT Relatório do Projeto Rede Colaborativa, para 
acompanhar e debater a apresentação do modelo de Relatório de 
Atividades adotado pelo COSEMS/RS 

Participaram representantes do HAOC e do CONASEMS, e a 
Coordenação do Apoio dos COSEMS PE, RS, PA e PR 

85. Reunião do GT Súmula de Facilitadores, Coordenadores e Apoiadores 
do Projeto Rede Colaborativa, para discutir e encaminhar a construção 
da Súmula Orientativa. Participaram representantes do HAOC, do 
CONASEMS e a Coordenação do Apoio dos COSEMS RJ, BA, SP e PR 

25 DE 
MAIO DE 

2021 

86. Reunião do Projeto Rede Colaborativa, para apresentar a metodologia 
e a ferramenta Diagrama Direcionador, a serem adotadas pelo Sistema 
de Gestão de Apoio aos COSEMS (SIGAC). Participaram representantes 
do HBP, do HSL e do CONASEMS 

87. Reunião extraordinária do GE Projeto Rede Colaborativa sobre os 
seguintes temas: (i) definição das agendas presenciais em 2021; (ii) 
proposta de repactuação Rede Colaborativa; (iii) continuidade da 
apresentação atividades (Entrega 4); e (v) GT Sinergia 
Informes dados na reunião: (i) GT Súmula/Facilitadores; (ii) GT Relatório 
de Atividades; (iii) GT Curso; (iv) GT Monitoramento e Avaliação; (v) 
Plataforma Colaborativa: HSL e HBP; (vi) Iniciativas de Saúde Mental para 
Rede Colaborativa; e (vii) Jornada CONASEMS. Participaram 
representantes do HAOC, do MS e do CONASEMS 

26 DE 

MAIO DE 
2021 

88. Reunião do GT do Curso de Especialização Rede Colaborativa, para 
discutir dúvidas, propostas e encaminhamentos; e mapear as indefinições 
junto à Faculdade de Educação em Ciências da Saúde (FECS) do HAOC 
relativas ao Curso. Participaram da reunião o Laboratório de Inovação 
Conectada do HAOC (Innovativ), a FECS, o HAOC, o MS e o CONASEMS 

27 DE 
MAIO DE 

2021 

89. Reunião Ordinária da Coordenação do Apoio Ampliada do Projeto Rede 
Colaborativa, sobe a Lei Complementar nº 181/2021 e a 
reprogramação dos saldos. O objetivo da reunião foi debater com a Rede 
de Apoio a prorrogação da autorização legislativa para reprogramação dos 
saldos remanescentes 
Participaram os Coordenadores de Apoio e Apoiadores; a Coordenação do 
Projeto Rede Colaborativa (HAOC e CONASEMS); e representante do 
Ministério da Saúde 

28 DE 

MAIO DE 
2021 

90. Reunião do GT Relatórios do Projeto Rede Colaborativa para discutir o 
modelo de Relatório para registro das atividades diárias dos integrantes 
da Rede Colaborativa, fechando proposta de modelo básico. Participaram 
representantes do HAOC, do CONASEMS e dos COSEMS PE, PR e PA 
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DATA ATIVIDADE 

JUNHO DE 2021 

01 DE 

JUNHO DE 

2021 

91. Reunião Ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa. Pauta: (i) 
Relatórios de Atividades; (ii) Conclusões dos GTs; e (iii) Definição de 
propostas. Informes: (i) GT Súmula/Facilitadores; (ii) GT Relatório de 
Atividades; (iii) GT Curso; (iv) GT Monitoramento e Avaliação; (v) 
Plataforma Colaborativa: HSL e HBP; (vi) Iniciativas de Saúde Mental para 
Rede Colaborativa; e (vii) Jornada CONASEMS. Participaram 
representantes do HAOC, do MS e do CONASEMS 

02 DE 

JUNHO DE 

2021 

92. Reunião do CONASEMS com os Hospitais Sírio Libanês (HSL) e 
Beneficência Portuguesa (HBP) sobre o Projeto Rede Colaborativa 
CONASEMS-COSEMS, para apresentar e discutir Diagrama 
Direcionado do Projeto, proposto pelos hospitais 

93. Reunião do GT-Curso de Especialização Rede Colaborativa,  com a 
participação do HAOC, CONASEMS e MS, para discutir perfil, papel e 
ações da tutoria/mentoria 

07 DE 

JUNHO DE  

2021 

94. Reunião entre HAOC e CONASEMS sobre o Projeto Rede Colaborativa, 
para debater ponto de pauta sugerido pela Coordenação do Apoio do 
COSEMS/SP - "Comunicação entre o Apoio com a Gestão: papeis, 
limites e acordos" 

08 DE 

JUNHO DE 2021 

95. Reunião entre o MS, HBP, HSL, HAOC e CONASEMS, sobre a 
Plataforma Colaborativa HAOC, HSL e HBP: apresentação do Projeto e 
da metodologia adotada 

09 DE 

JUNHO DE 

2021 

96. Reunião sobre os Projetos CONASEMS - PROADI-SUS, para 
alinhamento de encaminhamentos diversos sobre os seguintes Projetos: 
(i) TeleUTI; (ii) regula+Brasil; (iii) Assistência à Saúde – cardiopatia 
congênita e transplantes; (iv) Projeto SAPS/MS; e (v) Projetos propostos 
pelo CONASEMS e CONASS, de fortalecimento das Secretarias Estaduais 
e Municipais de Saúde na Vigilância à Saúde e síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), Urgência e Emergência 

97. Reunião do GT do Curso de Especialização da Rede Colaborativa, 
constituído pelo HAOC, MS e CONASEMS, para revisar a matriz, 
apresentar proposta de mentoria e modelo de edital de chamamento 

10 DE 

JUNHO DE 

2021 

98. Reunião do Comitê de Encerramento Termo de Cooperação (TC) nº 61, 
entre o MS e a OPAS/OMS, sendo o CONASEMS interveniente 
beneficiários. Foi pactuado o cronograma de trabalho, com a definição de 
repositório que irá disponibilizar documentação aos pesquisadores 
contratados pela OPAS/OMS, e fixado prazo para alimentação por parte 
da OPAS, do CONASEMS e do MS. Participaram da reunião, 
representantes do CONASEMS (Coordenação Técnica, Assessoria 
Técnica e Gerência Geral/Projetos), do MS e da OPAS 

99. Reunião do GT Gestão - Rede Colaborativa, entre CONASS, 
CONASEMS e MS, para acertar a pauta e o calendário de atividades do 
Grupo de Trabalho 
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DATA ATIVIDADE 

11 DE 

JUNHO DE 2021 

100. Reunião sobre a Plataforma Colaborativa, para apresentação de 
versão preliminar, proposta do HBP, do novo Projeto Rede 
Colaborativa CONASEMS-COSEMS. O HSL oficializou sua saída 
temporária na construção do Projeto Plataforma Colaborativa, 
informando um possível retorno em 2022. Participaram da reunião 
representantes do HAOC, do HSL, do HBP, do DGIP/SE/MS e do 
CONASEMS 

101. Reunião interna do CONASEMS entre o Secretário Executivo e 
membros da Assessoria Técnica, para apresentação dos seguintes 
pontos: (i) saída do HSL da Plataforma Colaborativa; (ii) nova proposta 
de Projeto do HBP e sua integração com o HAOC; (iii) celeridade na 
construção do Projeto para aprovação antes de julho/2021; e (iv) 
centralidade da tarefa na agenda da Assessoria Técnica 

102. Realização da 1ª Oficina do GT Transferência de Tecnologia - Rede 
Colaborativa. Participaram membros da equipe do Canal Mais 
CONASEMS, do HAOC, do INNOVATIV, da Coordenação do Apoio do 
COSEMS/PB, Apoiadora do COSEM/MS, e outros representantes do 
CONASEMS 

14 DE 

JUNHO DE 2021 

103. Reunião entre HAOC, HBP, MS e CONASEMS, para a construção do 
novo Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS 

15 DE 

JUNHO DE 

2021 

104. Reunião do GE do Projeto Rede Colaborativa, para definir pontos de 
pauta para a reunião dos Coordenadores do Apoio: (i) Programa Nacional 
de Imunizações (PNI); e (ii) apresentação trimestral da Estrutura Analítica 
do Projeto (EAP) para ciência e discussão 
Participaram da reunião representantes do HAOC, do HSL, do MS e do 
CONASEMS 

16 DE 

JUNHO DE 

2021 

105. Reunião entre HAOC, MS e CONASEMS, sobre o Curso de 
Especialização Rede Colaborativa, para concluir a minuta do edital de 
contratação de tutores e definir critérios de seleção dos participantes 

17 DE 

JUNHO DE 

2021 

106. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio do Projeto Rede 
Colaborativa, com a seguinte pauta: (i) normativa estrutural; (ii) 
perspectivas e importância; (iii) análise situacional nacional; (iv) escuta 
dos desafios; (v) apresentação das seguintes perguntas disparadoras 
para condução do debate: “Diante do exposto quais são os principais 
desafios vivenciados pelos COSEMS para fortalecimento da vacinação? 
” e “Quais as ações da Coordenação e do Apoio COSEMS podem ser 
desenvolvidas no âmbito do seu trabalho para enfrentamento desses 
desafios?”; e (vi) encaminhamentos. Participaram da reunião, 
Coordenadores de Apoio, representantes do MS, do HAOC e do 
CONASEMS, incluindo, como convidado, o Assessor Técnico da 
Entidade, Alessandro Chagas 

107. Reunião do GT-Monitoramento e Avaliação - Rede Colaborativa, para 
debater os seguintes temas: (i) eixos norteadores do processo de 
avaliação e monitoramento da estratégia, gerando indicadores; (ii) 
Apoiador, Coordenador e Facilitador; (iii) estratégia de apoio aos 
COSEMS; (iv) Projeto; (v) Gestor; e (vi) Gradiente Saúde. Participaram 
representantes do HAOC, do MS e do CONASEMS 
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DATA ATIVIDADE 

18 DE 

JUNHO DE 

2021 

108. Reunião do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-COSEMS, para 
debater proposta de pauta de reunião ordinária de Coordenadores do 
Apoio, agendada para o dia 24/06 

21 DE 

JUNHO DE 

2021 

109. Reunião da Rede Colaborativa e Comunicadores dos COSEMS, para 
colher sugestões e experiências municipais para auxiliar a elaboração, 
em conjunto com o CONASS, os Núcleos de Comunicação da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e o PNI, de 
um “guia prático de comunicação”, com estratégias para melhorar a 
divulgação da campanha de vacinação contra a Covid-19 nos 
municípios 

22 DE 

JUNHO DE 

2021 

110. Reunião onde foi discutida e construída a programação das Oficinas 
de Coordenação de Apoio Rede Colaborativa a serem realizadas nos 
dias 24/06 e 01/07 

23 DE 

JUNHO DE 

2021 

111. Reunião do GT do Curso de Especialização (HAOC, MS e 
CONASEMS), para compartilhamento de informações sobre a 
composição e o funcionamento da equipe de Coordenação do curso. Foi 
informado que a súmula de coordenadores e facilitadores seriam 
divulgadas até o fim daquela semana. Seriam 6 (seis) tutores, o que 
promoveria uma qualificação na ação dos tutores, porque viabilizaria a 
composição de turmas menores de alunos; foi concluída a redação da 
minuta do Edital de contratação de tutores 

24 DE 

JUNHO DE 

2021 

112. Reunião ordinária da Coordenação do Apoio da Rede Colaborativa. 
Participaram as Coordenações do Apoio dos COSEMS e representantes 
do MS, do HAOC e do CONASEMS 

25 DE 

JUNHO DE 

2021 

113. Reunião do GT (HAOC e CONASEMS) de transferência de tecnologia 
entre Innovativ e Mais CONASEMS, para discussão das entregas do 
Projeto e construção do relatório analítico 

28 DE 

JUNHO DE 

2021 

114. Reunião com o Prof. André Bonifácio, para apresentação do Método 
Mandala de Avaliação e análise da possibilidade de adoção pelo 
Rede Colaborativa. Participaram representantes da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal da  
Paraíba (UFPB), HAOC e CONASEMS 

29 DE 

JUNHO DE 

2021 

115. Reunião ordinária do GE do Projeto Rede Colaborativa CONASEMS-
COSEMS, sobre: (i) a situação dos apoiadores do Rio Grande do Sul; (ii) 
videoconferência de Coordenadores de Apoio; e (iii) Plataforma 
Colaborativa e Organização das entregas e dos GTs.  Realizados 
informes sobre as vagas em aberto dos apoiadores: RN, CE e MG. 
Participaram representantes do HAOC, do MS, do HBP e do CONASEMS 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 
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FIGURA 6 

APRESENTAÇÃO NA OFICINA DO 

APOIO COSEMS/PR 

 16 MAR 2021 

 

FONTE: HTTPS://COSEMSPR.ORG.BR/OFICINA-DE-APOIO-CAPACITA-APOIADORES-REGIONAIS-DO-COSEMS-PR/  

4.2.6 GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE  

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

Assessoria Técnica do CONASEMS deu continuidade, durante o quadrimestre de 

referência deste Relatório, ao desenvolvimento de 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 da 

Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS); e da iniciativa IdeiaSUS, com a 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). 

Ainda nesse período, foram empreendidas as seguintes atividades: 

a) Participação em reuniões, junto à OPAS/OMS e ao CONASS, 

relativas ao Ano Internacional dos Trabalhadores da Saúde e 

Cuidadores, designado pela OMS para reconhecer e agradecer esses 

profissionais por sua dedicação inabalável na luta contra a pandemia 

de Covid-19 e de destacar o papel fundamental dos recursos 

humanos da saúde na capacidade da sociedade de cuidar de seus 

cidadãos. O Brasil aderiu a essa iniciativa durante a reunião da CIT 

do dia 30/04/2021, em Brasília, ocasião em que o Ministério da Saúde, 

o CONASS, o CONASEMS e o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

se uniram à OPAS/OMS para lançar a campanha mundial “Proteger. 

Investir. Juntos”33; 

b) Discussão, junto ao Ministério da Saúde, de ações de valorização e 

qualificação das residências médicas e de apoio, com a concessão de 

incentivos, prevendo-se a abertura de novos programas de 

                                            
33 https://brasil.un.org/pt-br/126133-brasil-adere-ao-ano-internacional-dos-trabalhadores-da-
saude-e-cuidadores  

https://cosemspr.org.br/oficina-de-apoio-capacita-apoiadores-regionais-do-cosems-pr/
https://brasil.un.org/pt-br/126133-brasil-adere-ao-ano-internacional-dos-trabalhadores-da-saude-e-cuidadores
https://brasil.un.org/pt-br/126133-brasil-adere-ao-ano-internacional-dos-trabalhadores-da-saude-e-cuidadores
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residências e valorização dos profissionais, com o objetivo último de 

investir na formação dos profissionais especialistas para ofertar 

melhor assistência à população, bem como de contribuir para a 

fixação de profissionais em regiões com vazios assistenciais. Essa 

atividade resultará no lançamento pelo MS, previsto para meados do 

mês de julho próximo, do Plano Nacional de Fortalecimento das 

Residências em Saúde; 

c) Participação, todas as últimas sextas-feiras de cada semana, nas 

reuniões do Grupo de Trabalho de Gestão do Trabalho e da Educação 

na Saúde (GT-GTES); e 

d) Participação em reuniões para a construção das aulas em Saúde 

Mental do Projeto HubCovid (tratado no tópico A do subitem 4.2.10 

deste Relatório), que foi lançado oficialmente em 12 de março deste 

ano, fruto da parceria entre CONASEMS, Johnson & Johnson e o 

Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS). 

Destaca-se ainda nesse período a realização de reuniões34, constantes da 

Tabela VI mais adiante, para planejamento, definições e discussões em torno de 

iniciativas educacionais do CONASEMS, desenvolvidas em parceria com o 

Ministério da Saúde no âmbito dos Projetos ImunizaSUS e HubCovid, e do 

Programa Saúde com Agente, além do Projeto Ser Gestor SUS desenvolvido pela 

Entidade. 

O Projeto Ser Gestor SUS, promovido pelo CONASEMS, tem como objetivo 

desenvolver e disponibilizar um Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal 

do SUS, na Modalidade de Educação a Distância (EAD), visando ofertar aos 

gestores, gestoras e suas equipes uma formação complementar sólida em 

ambiente moderno de aprendizagem. O aperfeiçoamento, com duração de 10 

(dez) meses, trará temas importantes sobre as rotinas da gestão em uma 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), aspectos específicos como modelos de 

gestão, atenção e governança do SUS, dentre outros temas essenciais para fazer 

uma gestão de excelência, assegurando o desenvolvimento de estratégias e 

habilidades técnicas.  

O Curso de Aperfeiçoamento “Fortalecimento das Ações de Imunização 

nos Territórios Municipais”, a Live de lançamento do Curso de Imunização para 

                                            
34 Reuniões com o Coordenador Técnico e/ou Assessores Técnicos do CONASEMS, envolvendo, 
quando necessário, as Assessorias Jurídica e de Comunicação Social  
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Agentes de Saúde (ACS e ACE), do Projeto HubCovid, e os cursos técnicos do 

Programa Saúde com Agente são abordados com mais detalhes, 

respectivamente, nos tópicos A, B e C deste subitem 4.2.6. Já as atividades 

relacionadas aos cursos empreendidos no âmbito do Projeto Rede Colaborativa 

CONASEMS-COSEMS, apesar de também contarem com a participação de 

Assessores Técnicos dedicados ao tema Educação na Saúde, constam do 

subitem 4.2.5 deste Relatório, que trata especificamente do referido Projeto. 

TABELA VI 

ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS NO ÂMBITO DA 
EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2021 

DATA ATIVIDADE 

MARÇO DE 2021 

03 DE 

MARÇO DE 

2021 

1. Reunião do Grupo Executivo (GE) do Projeto Ser Gestor SUS (Curso 
de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal do SUS), para definir os 
próximos passos:(i) preenchimento do template; (ii) definição dos 
responsáveis; e (iii) discussão do Módulo II 

05 DE 

MARÇO DE 

2021 

2. Reunião interna da equipe da Assessoria Técnica do CONASEMS para 
planejamento do Curso de Aperfeiçoamento em Gestão Municipal do 
SUS (Curso Ser Gestor SUS): fechar o template das aulas 1, 2, 3, 4 e 
5 e discutir a aula inaugural 

09 DE 

MARÇO DE 

2021 

3. Reunião interna, entre a Assessoria Técnica e a Vice-Presidente do 
CONASEMS, Cristiane Pantaleão, para discussão sobre o planejamento 
do Curso Ser Gestor SUS, tendo sido apresentados os templates das 
teleaulas e discutida a videoaula inaugural 

16 DE 

MARÇO DE 

2021 

4. Reunião interna entre membros da Assessoria Técnica do 
CONASEMS e a Vice-Presidente da Entidade, para discussão sobre o 
Curso Ser Gestor SUS. Na oportunidade, além do alinhamento do 
conteúdo da matriz pedagógica do Curso, foi realizada a análise de 
cenário da continuidade do PROADI-SUS, diante da mudança de 
Ministro 

19 DE 

MARÇO DE 

2021 

5. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre o Curso 
Ser Gestor SUS, para discussão do conteúdo e do formato do Módulo 
II do Curso 

6. Realização da aula magna de lançamento do Curso de 
Aperfeiçoamento “Fortalecimento das Ações de Imunização nos 
Territórios Municipais” - Projeto ImunizaSUS (Vide subitem 4.2.10), 
pelo Canal CONASEMS, no Youtube (Vide tópico A adiante) 

23 DE 

MARÇO DE 

2021 

7. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS e a Vice-
Presidente da Entidade, Cristiane Pantaleão (Grupo Gestor) sobre o 
Curso Ser Gestor SUS, para discussão da aula inaugural e dos 
próximos módulos 

24 DE 

MARÇO DE 

2021 

8. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre o Curso 
Ser Gestor SUS, para encaminhamento, discussão e fechamento da 
proposta de aula inaugural e do Módulo II 
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DATA ATIVIDADE 

ABRIL DE 2021 

05 DE 

ABRIL DE  

2021 

9. Reunião do Grupo de Curadoria do Curso Ser Gestor do SUS, para: 
(i) apresentação da proposta de entregas do Projeto Rede 
Colaborativa (Projeto Apoiadores), feita pelos hospitais Sírio Libanês 
(HSL) e Beneficência Portuguesa (HBP); (ii) revisão das agendas da 
semana; e (iii) finalização da construção dos templates do Módulo I e 
iniciar do Módulo II 

06 DE 

ABRIL DE  

2021 

10. Reunião do Grupo de Curadoria do Curso Ser Gestor do SUS, com 
participação da Vice-Presidente do CONASEMS, Cristiane Pantaleão, 
para apresentação e discussão do Módulo II do Curso, com foco nos 
próximos passos para a construção do Curso, tendo sido abordados 
também os projetos do PROADI-SUS 

13 DE 

ABRIL DE  

2021 

11. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS, sobre o  
Curso Ser Gestor do SUS, para dar Continuidade da construção dos 
Templates do Módulo II, Unidades 2, 3 e 4 

15 DE 

ABRIL DE  

2021 

12. Apoio logístico do CONASEMS à realização da Webinário: “A 
Conferência Municipal de Saúde e as Tecnologias de 
Comunicação”, promovido pelo Conselho Estadual de Saúde de São 
Paulo, para debater e discutir o cenário atual para a realização de 
conferências municipais de saúde. Foram utilizadas as licenças zoom 
gratuitas cedidas pelo CONASEMS 

13. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre o 
Curso Ser Gestor SUS, com apresentação e discussão da matriz de 
conteúdo e templates da Unidade 4 e das Teleaulas 6 e 7 

19 DE 

ABRIL DE  

2021 

14. Reunião, sobre o Curso Ser Gestor SUS, com o Assessor Técnico do 
CONASEMS (Conteudista), para apresentação da proposta do tema 
da Teleaula 9 ao Assessor Técnico da Entidade (Autor do conteúdo) e 
debater encaminhamentos 

20 DE 

ABRIL DE  

2021 

15. Reunião da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS, para apresentação 
do conteúdo  das aulas, por meio do mapa estratégico, e discutir 
estratégias de apresentação das teleaulas com o responsável pelo 
Canal da TV Mais Conasems  

23 DE 

ABRIL DE  

2021 

16. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre Curso 
Ser Gestor SUS, para apresentar alternativas, recursos e 
ferramentas de uso nas teleaulas, que permitam dinamizar e facilitar 
o aprendizado 

27 DE 

ABRIL DE  

2021 

17. Reunião da Curadoria do  Curso Ser Gestor SUS, para discutir 
proposta apresentada pela Assessoria Pedagógica (Núcleo 
Pedagógico do CONASEMS) de preparo das aulas utilizando técnica 
de dramaturgia 

29 DE 

ABRIL DE  

2021 

18. Reunião da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS, para retomar a 
discussão sobre alternativas de formatos para as videoaulas 
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DATA ATIVIDADE 

MAIO DE 2021 

03 DE 

MAIO DE  

2021 

19. Reunião da Curadoria e do Conteudista do Curso Ser Gestor SUS, 
para debater com autores sobre o tema e a estratégia de abordagem 
do conteúdo da teleaula 10 - Gestão de Insumos e Assistência 
Farmacêutica nos Municípios 

04 DE 

MAIO DE  

2021 

20. Reunião Curadoria do Curso Ser Gestor SUS, sobre a teleaula 10, 
para discutir alternativas e propostas de aplicação das estratégias 
para apresentação do conteúdo da aula "Gestão da Informação"  

11 DE 

MAIO DE  

2021 

21. Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS e das equipes do 
Núcleo Pedagógico e Centro de Produção Audiovisual (Estúdio do 
Canal de TV Mais Conasems) com a Entidade Educacional Suprema, 
para discutir os formatos das teleaulas do Curso Ser Gestor SUS 

12 DE 

MAIO DE  

2021 

22. Reunião do Grupo da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS para 
analisar e responder às perguntas encaminhadas pela Entidade 
Educacional Certificadora, Suprema 

13 DE 

MAIO DE  

2021 

23. Reunião do Grupo da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS para: (i) 
construir Termo de Referência para o Sistema de Gestão de Convênios 
e Contratos de Repasse (SICONV), da Plataforma +Brasil, contendo os 
itens: Título, Objetivos, Métodos e Efeitos; e (ii) contribuir e discutir o 
formato da apresentação sobre os Projetos Rede e Regionalização, e 
do Curso do Ser Gestor SUS aos Presidentes de COSEMS, 
programada para o dia seguinte (14 de maio) 

24. Reunião entre os Assessores Técnicos conteudistas para discutir a 
formatação da teleaula e as estratégias de abordagem de seus 
principais temas, e apresentar template revisado, discutir a proposta de 
reunião com integrantes da Rede Colaborativa, e abordar as Leis 
Complementares nº 181/2021 e nº 172/2020 (Ser Gestor SUS) 

25. Reunião interna do CONASEMS, entre a Assessoria Técnica e a 
Gerência Geral/Gerência de Projetos para revisão e finalização do 
Termo de Referência a ser apresentado ao Ministério da Saúde para a 
celebração de Termo de Convênio para a execução do Curso de 
Aperfeiçoamento em Gestão Municipal do SUS (Ser Gestor SUS) 

17 DE 

MAIO DE  

2021 

26. Reunião da equipe de orientação pedagógica do Curso Ser Gestor 
SUS para colher propostas de adequação da matriz curricular 

19 DE 

MAIO DE  

2021 

27. Reunião do CONASEMS com representantes da Faculdade de Ciências 
Médicas e da Saúde (SUPREMA) para esclarecer dúvidas quanto à 
terceira aula, à modelagem e o conteúdo do paper e discutir o template 
de avaliação (Ser Gestor SUS) 

28. Reunião com a conteudista do Curso Ser Gestor SUS, Marizélia Leão 
Moreira, para colher proposta de template da teleaula 9 e discutir 
formato e conteúdo 

29. Reunião da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS para retomar a 
discussão sobre contribuições do Canal Mais Conasems 
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DATA ATIVIDADE 

24 DE 

MAIO DE  

2021 

30. Reunião da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS e da equipe do Canal 
Mais Conasems sobre a navegação acompanhada de apresentação do 
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

26 DE 

MAIO DE  

2021 

31. Reunião interna do CONASEMS de avaliação técnica dos Cursos do 
Programa Saúde com Agente para discutir parecer técnico sobre a 
proposta apresentada pela instituição de ensino superior, a 
Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES), e elaborar 
relatório com parecer da equipe técnica 

27 DE 

MAIO DE  

2021 

32. Reunião interna do CONASEMS, da Comissão de Avaliação Técnica 
da proposta de Projeto Pedagógico de Curso (PPC) apresentada pela 
UNIMONTES, para avaliação e emissão de parecer sobre o assunto 
(Saúde com Agente) 

33. Reunião da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS para discutir fluxos 
e papéis das entidades envolvidas na produção do Curso 

JUNHO DE 2021 

01 DE 

JUNHO DE  

2021 

34. Reunião da Curadoria do CONASEMS, do Curso Ser Gestor SUS, 
com o DGIP/SE/MS, para apresentar a matriz pedagógica proposta e 
colher sugestões e contribuições 

35. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS sobre a 
Tutoria do Curso Ser Gestor SUS. Foram discutidos os seguintes 
assuntos: (i) fluxo; (ii) modelos dos formulários; (iii) construção coletiva 
– comunicados; (iv) repescagem das inscrições, Apoio (Projeto 
Apoiadores) e confirmação de interesse, com  repescagem diferenciada 
para o Apoio; (v) esclarecimento de data, formato e fluxos de segunda 
fase de inscrição para o Apoio; (vi) acompanhamento das inscrições de 
gestores por região (monitoramento semanal e monitoramento a cada 
três dias); (vii) desenho das regiões de saúde - atualização conforme 
última disponibilização do DGIP/MS; (viii) Edital ou similar: regras ou 
normas combinadas (jornada, atividades, função, número de alunos por 
turma); e (ix) agenda periódica - CONASEMS e SUPREMA 

36. Reunião interna do CONASEMS, da Curadoria do Curso Ser Gestor 
SUS, para discutir roteiro de aula encaminhado e propor pauta para a 
próxima reunião, programada para o dia seguinte (02 de junho) 

02 DE 

JUNHO DE  

2021 

37. Reunião interna do CONASEMS, da Curadoria do Curso Ser Gestor 
SUS, para definir fluxos, papéis e prazos das entregas das teleaulas. 
Participaram representantes da SUPREMA, do Canal de TV Mais 
Conasems e a Assessoria Técnica deste Conselho 

38. Reunião interna do CONASEMS, da Curadoria do Curso Ser Gestor 
SUS, para apresentar encaminhamentos feitos pela reunião coma 
SUPREMA e com o Núcleo Pedagógico do Canal Mais Conasems 

39. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS, para discutir 
fluxos de produção dos roteiros das aulas do Curso Ser Gestor SUS, 
bem como a indicação de nomes para falas 

08 DE 

JUNHO DE  

2021 

40. Produção de Parecer Técnico pela Assessoria Técnica do 
CONASEMS, sobre os Cursos do Programa Saúde com Agente, 
contendo análise de propostas apresentadas por entidades 
certificadoras participantes na concorrência (Processo Seletivo), com 
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DATA ATIVIDADE 

base na melhor técnica, na forma disposta no Termo de Referência 
Pessoa Jurídica (TRPJ) nº 020/2021,  

41. Reunião interna da Curadoria Ampliada do Curso Ser Gestor SUS, 
para avaliar os seguintes documentos: (i) matriz de ações e prazos para 
entrega das teleaulas; (ii) revisão do  posicionamento proposto pelo 
Núcleo Pedagógico do CONASEMS, de subdivisão da aula "Ser Gestor'" 
em três partes e o adiamento da apresentação do Mapa - conferir 
fluxograma de produção das teleaulas; (iii) validação das indicações 
para participação nas teleaulas inaugural e de EAD; e (iv) validação da 
aula de gestão da informação 

09 DE 

JUNHO DE  

2021 

42. Reunião da Curadoria Ampliada do Curso Ser Gestor SUS, com a 
participação da instituição de ensino superior SUPREMA, para tecer 
considerações sobre os documentos encaminhados ao CONASEMS: (i) 
matriz de temas das teleaulas com datas; e (ii) fluxograma de ações com 
prazos 

43. Reunião interna da Assessoria Técnica do CONASEMS, com 
membros da Comissão Avaliadora, para emissão de parecer 
avaliativo da proposta apresentada pela entidade certificadora 
Universidade Única (Cursos Saúde com Agente) 

16 DE 

JUNHO DE  

2021 

44. Reunião da Curadoria do CONASEMS, para definir posicionamentos 
para pautar a Curadoria Ampliada 

45. Reunião da Curadoria Ampliada, constituída pela SUPREMA, equipe 
da Assessoria Técnica e do Canal Mais Conasems, para discutir 
matriz pedagógica e processos administrativos 

46. Reunião da Curadoria Ampliada do Curso Ser Gestor SUS, para 
promover a atualização e correção da matriz de conteúdo do Curso. 

Participação da SUPREMA, do Núcleo Pedagógico do Canal Mais 
Conasems e da Assessoria Técnica da Entidade 

21 DE 

JUNHO DE  

2021 

47. Reunião do Grupo Executivo (GE), CONASEMS e SUPREMA, do 
Curso Ser Gestor SUS, para discutir o acompanhamento das 
inscrições. Até esta data, já haviam sido registradas 16.024 inscrições, 
sendo dessas, 6.351 aprovadas 

22 DE 

JUNHO DE  

2021 

48. Reunião da Curadoria do Curso Ser Gestor SUS para alinhamento dos 
próximos passos para inscrições e  início do Curso 

23 DE 

JUNHO DE  

2021 

49. Reunião da Curadoria Ampliada do Curso Ser Gestor SUS para: (i) 
fechamento de proposta de cronograma e fluxograma das aulas, com 
formatação dos conteúdos na matriz pedagógica; (ii) fechamento da 
Teleaula 4 (Mapa Estratégico) e proposta de entrada da Teleaula 5 
(Plano Municipal de Saúde - PMS), como parte da aula do Mapa; e (iv) 
dilatação dos prazos para início do Curso em função da assinatura do 
Convênio com o MS 

25 DE 

JUNHO DE  

2021 

50. Reunião interna da Assessoria Técnica para elaboração do roteiro da 
Teleaula 3, tendo sido discutido o conteúdo da aula, na construção do 
roteiro (Curso Ser Gestor SUS) 

51. Reunião da Curadoria CONASEMS, com a seguinte pauta: (i) 
confirmação do número atualizado de inscritos e de tutores; (ii) 
discussão do perfil do tutor para edital de contratação; (iii) formação dos 
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tutores: AVA; (iv) posicionamentos em fóruns, formação técnica com 
foco na atividade Mapa; e (iii) organização das turmas de alunos: lógica 
de divisão e quantidade de alunos (Curso Ser Gestor SUS) 

28 DE 

JUNHO DE  

2021 

52. Reunião interna do CONASEMS para discussão do template da 
teleaula de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde e formas de 
abordagem (Curso Ser Gestor SUS) 

29 DE 

JUNHO DE  

2021 

53. Reunião interna do CONASEMS, da Comissão de Avaliação Técnica 
(Cursos do Saúde com Agente), para avaliar os projetos 
apresentados pelas entidades certificadoras e discutir a 
classificação 

54. Reunião interna do CONASEMS para fechamento do roteiro de 
teleaula 3 do Curso Ser Gestor SUS. O objetivo foi concluir um 
"esqueleto" da proposta de roteiro discutindo as sugestões e 
adequações 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 

A. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO “FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE 

IMUNIZAÇÃO NOS TERRITÓRIOS MUNICIPAIS” – AULA MAGNA E 

LIVES INTERATIVAS  

No dia 19 de março de 2021, foi realizada a webaula aberta de lançamento 

do Curso de Aperfeiçoamento “Fortalecimento das Ações de Imunização nos 

Territórios Municipais” do Projeto ImunizaSUS, descrito no tópico A do subitem 

4.2.10 deste documento – Vigilância em Saúde. 

O Curso foi estruturado na Modalidade de Educação a Distância (EAD), 

pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) disponibilizado pelo CONASEMS, 

com a carga horária total de 180 (cento e oitenta) horas, distribuídas em módulos 

realizados ao longo de 10 (dez) meses, considerando-se 09 (nove) meses de 

curso regular e 01 (um) mês para o desenvolvimento do projeto de intervenção.   

A referida aula magna, transmitida pelo Canal do CONASEMS no Youtube, 

foi ministrada por dois médicos infectologistas, o professor Dr. André Ribas e a 

professora Dra. Laura Andrade Lagoa Nóbrega. Também participaram da aula 

magna o Presidente do CONASEMS, Wilames Freire, e o Secretário de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros.  

Dentre os temas apresentados na aula, destacam-se o papel dos diferentes 

níveis de governo na imunização; grupos prioritários; impacto esperado da 

campanha de vacinação; mitos e verdades sobre vacinação; e grandes conquistas 

da imunização no Brasil e no mundo. 
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FIGURA 7 – BANNER DA AULA 

MAGNA DO PROJETO 

IMUNIZASUS 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/IMUNIZASUS-AULA-MAGNA-DE-LANCAMENTO-ACONTECE-

NESTA-SEXTA-FEIRA-19/ 

Com esse evento, deu-se início às atividades de capacitação de mais de 

32.000 (trinta e dois mil) alunos, organizados em 1.212 (mil e duzentas e duas) 

turmas, cada uma sob o acompanhamento de 01 (um) tutor, todos acessando o 

AVA do CONASEMS. 

Do lançamento do Curso até o dia 21 de maio já havia sido disponibilizado 

um total de 08 (oito) aulas, com conteúdos importantes sobre imunização, desde 

o surgimento das primeiras vacinas, tema abordado na referida aula magna, até 

estratégias de Imunização contra a Covid-19 e operacionalização da vacinação 

nos dias de hoje; todos abordados de maneira didática e disponibilizados no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do CONASEMS35. 

Ainda em maio, foram ofertadas 02 (duas) aulas diferentes: foram lives 

interativas, com apresentações de professores doutores e um espaço aberto para 

perguntas pelo chat no YouTube. O conteúdo foi voltado para os mais de 30.000 

(trinta mil) alunos matriculados; contudo as lives foram abertas e puderam ser 

acessadas inclusive por quem não é aluno do Curso. O objetivo foi o de transmitir 

o conteúdo da capacitação em um outro formato, com professores convidados, e 

interação entre os alunos, com chat aberto para perguntas. 

A primeira dessas lives, “Situação atual e perspectivas da vacinação contra 

a Covid-19 no Brasil”, ocorreu no dia 21/05/2021, às 14:00h, e contou com a 

participação de convidado especial, o médico Marco Aurélio Sáfadi, Prof. Dr. da 

Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e Presidente do 

Departamento de Infectologia e de Imunizações da Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP). Durante a live, o professor fez uma atualização sobre a situação 

e perspectivas da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, trazendo uma explicação 

técnica sobre as vacinas aprovadas pela ANVISA e as diferenças entre elas, 

estudos de eficácia desses imunobiológicos, reações adversas, além de um 

                                            
35 https://ava.conasems.org.br/users/sign_in 

https://www.conasems.org.br/imunizasus-aula-magna-de-lancamento-acontece-nesta-sexta-feira-19/
https://www.conasems.org.br/imunizasus-aula-magna-de-lancamento-acontece-nesta-sexta-feira-19/
https://ava.conasems.org.br/users/sign_in
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panorama das variantes do vírus e atualização dos métodos mais eficazes de 

prevenção de transmissão, dentre outras temáticas relacionadas. 

A segunda live do Curso de Aperfeiçoamento foi realizada no dia 28 de 

maior de 2021, às 14:00h. Essa live, “História da vacinação e de doenças 

erradicadas”, contou com a participação de convidada especial, a Profa. Dra. 

Regina Succi, da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e da Faculdade 

São Leopoldo Mandic (SLMANDIC). 

Em uma aula interativa e aberta para perguntas, a médica e professora 

abordou a história das doenças erradicadas e/ou controladas por meio da 

imunização, respondendo, dentre várias outras, as seguintes perguntas: “Qual é 

a trajetória das vacinas? ”, “Por que não existe vacina para todas as doenças? ”, 

“Quais doenças conseguimos eliminar com as vacinas até o momento? ”. 

FIGURA 8 
BANNER DE NOTÍCIA SOBRE A AULA INTERATIVA “HISTÓRIA DA VACINAÇÃO E DE 

DOENÇAS ERRADICADAS” – PORTAL DO CONASEMS 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/IMUNIZASUS-CONFIRA-COMO-FOI-A-AULA-

INTERATIVA-ATUALIZACOES-E-PERSPECTIVAS-DA-VACINACAO-CONTRA-COVID-19/ 

B. LIVE DE LANÇAMENTO DO CURSO DE IMUNIZAÇÃO PARA AGENTES 

DE SAÚDE - PROJETO HUBCOVID 

No dia 07 de maio de 2021, às 10:00h, foi realizada live de lançamento do 

Curso – Imunização para Agentes Comunitários da Saúde (ACS) e Agentes de 

Combate a Endemias (ACE), ofertado gratuitamente pelo Projeto HubCovid, 

tratado no tópico B do subitem 4.2.10 deste Relatório - Vigilância em Saúde.  

https://www.conasems.org.br/imunizasus-confira-como-foi-a-aula-interativa-atualizacoes-e-perspectivas-da-vacinacao-contra-covid-19/
https://www.conasems.org.br/imunizasus-confira-como-foi-a-aula-interativa-atualizacoes-e-perspectivas-da-vacinacao-contra-covid-19/
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Essa ação formativa para os ACS e ACE, profissionais essenciais para a 

melhor assistência à saúde no SUS, envolvidos no enfrentamento à Covid-19 em 

todas as regiões do País, tem como propósito o engajamento e a capacitação 

desses profissionais, por meio da difusão de conteúdo baseado em evidência 

científica. 

O Curso foi preparado no sentido de auxiliar esses profissionais na 

compreensão e aprofundamento dos conhecimentos que já possuem sobre o 

Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a vacinação no território, de forma a 

ser útil em sua prática profissional. 

A Live “O Papel do ACS e ACE no enfrentamento a Covid-19”, transmitida 

ao vivo pelo canal do CONASEMS no Youtube36, teve como objetivo discutir temas 

atuais que envolvem a rotina de ACS e ACE que estão na linha de frente da 

assistência ao usuário do SUS. A atividade também foi voltada para gestores 

municipais de saúde e outros trabalhadores do SUS. 

O evento contou com a mediação do médico infectologista Dr. André Ribas, 

curador científico do HubCovid, e como convidados: i) Ilda Angélica Correia – 

Presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e 

Agentes de Combate a Endemias (CONACS); ii) Fabiano Pimenta Junior – 

Subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte; e iii) Luiz Cláudio da Saúde – Presidente da Federação Nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias 

(FENASCE). 

Na ocasião, André Ribas ressaltou que “...dentre as mensagens que vamos 

ressaltar na live estão a importância dos agentes de saúde e de endemias em 

tornar a saúde acessível para as comunidades, principalmente as mais 

vulneráveis. O trabalho desses profissionais é essencial, por exemplo, para a 

maior adesão da população à vacinação, assim como a manutenção das diretrizes 

de cuidado durante a pandemia...”.37  

  

                                            
36 https://www.youtube.com/watch?v=uw8MIie7vro 
37 https://jornaldaenfermagem.com.br/live-hubcovid-o-papel-do-acs-e-ace-no-enfrentamento-a-
covid-19/  

https://www.youtube.com/watch?v=uw8MIie7vro
https://jornaldaenfermagem.com.br/live-hubcovid-o-papel-do-acs-e-ace-no-enfrentamento-a-covid-19/
https://jornaldaenfermagem.com.br/live-hubcovid-o-papel-do-acs-e-ace-no-enfrentamento-a-covid-19/
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FIGURA 9 
BANNER DA LIVE “O PAPEL DOS ACS E ACE NO ENFRENTAMENTO À COVID-19”  

 

FONTE: HTTPS://HUBCOVID.ORG.BR/AGENDA/O-PAPEL-DO-ACS-E-ACE-NO-COMBATE-A-COVID-19/ 

C. CURSOS TÉCNICOS DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE  

O Programa “Saúde com Agente” é uma iniciativa do Ministério da Saúde, 

executada em parceria com o CONASEMS, por força de um Convênio celebrado 

entre as partes, que tem como objetivo disponibilizar formação técnica para os 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias 

(ACE).  

A finalidade do Programa é melhorar os indicadores de saúde, a qualidade 

e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária aos brasileiros, por meio da 

qualificação de cerca de 286.000 (duzentos e oitenta e seis mil) ACS e de 95.000 

(noventa e cinco mil) ACES, que atuam em todo o território nacional.  

Serão desenvolvidos o Curso Técnico de Agente Comunitário de Saúde e 

o Curso Técnico de Vigilância em Saúde com Ênfase no Combate às Endemias, 

a serem ofertados em formato presencial – durante a jornada de trabalho, mediado 

por um preceptor – e na modalidade de Educação a Distância (EAD), mediado por 

um tutor. Os cursos oferecidos na modalidade EAD, ocorrerão por meio de 

teleaulas, aliadas a atividades presenciais no espaço das unidades de saúde 

municipais e nos territórios onde os agentes atuam. 

Em 28 de abril de 2021, o MS lançou o Edital nº 1, com a chamada pública 

para a adesão do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios ao Programa, 

tendo sido garantido incentivo de apoio às ações previstas, por meio de repasse 

financeiro àqueles que aderirem, diretamente do Fundo Nacional de Saúde da 

Secretaria Executiva do Ministério da Saúde (FNS/SE/MS).  

https://hubcovid.org.br/agenda/o-papel-do-acs-e-ace-no-combate-a-covid-19/
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O número de adesões, que superou as expectativas, correspondeu a cerca 

de 95% (noventa e cinco por cento) das cidades do País, cujos gestores do SUS 

formalizaram a participação na iniciativa. Os Estados e Municípios que aderiram 

ao Programa deverão equipar as Unidades de Saúde com sinal de satélite, 

televisão e demais equipamentos necessários para as aulas, além de 

providenciarem kits de uso individual aos ACS e ACE, com colete, mochila 

impermeável e boné de abas largas, e de garantirem o acesso dos alunos a 

aparelhos para a realização das atividades práticas, como medidor de pressão 

arterial automático de braço, oxímetro e glicosímetro.  

O Programa conta com a participação do CONASEMS, que executará a 

qualificação certificada, por meio de entidade de ensino selecionada e contratada. 

Para tanto, o CONASEMS lançou em 05 de maio Processo Seletivo, por meio do 

Termo de Referência Pessoa Jurídica (TRPJ) nº 020/2021, visando a seleção e 

contratação de entidade educacional para a prestação dos serviços de execução 

dessas iniciativas educacionais, incluindo a diplomação dos alunos dos cursos de 

formação técnica e a certificação dos preceptores e dos tutores. 

No dia 29 de junho, foi finalizado o processo de seleção sendo a vencedora 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), estando prevista a 

contratação e o início da prestação dos serviços para o próximo mês de julho.  

FIGURA 10 – BANNER DO PROGRAMA SAÚDE COM AGENTE 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CONFIRA-O-RESULTADO-PRELIMINAR-DO-PROGRAMA-SAUDE-

COM-AGENTE/ 

https://www.conasems.org.br/confira-o-resultado-preliminar-do-programa-saude-com-agente/
https://www.conasems.org.br/confira-o-resultado-preliminar-do-programa-saude-com-agente/
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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 março a junho de 2021, no âmbito do 

subgrupo temático Informação em Saúde. 

TABELA VII 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 202138 

DATA ATIVIDADE 

MARÇO DE 2021 

01 DE 

MARÇO DE 

2021 

1. Webconferência sobre “Estratégia de Saúde Digital para o Brasil” com 
representantes do Departamento de Informática do SUS da Secretaria 
Executiva do Ministério da Saúde (DATASUS/SE/MS) e do National 
Health System (NHS), do Reino Unido, no âmbito do Programa de 
Cooperação “Better Health Programme Brazil” (BHP) 

2. Encontro com o Ministério da Saúde e o CONASS para debate das 
regras negociais e fluxos relacionados aos modelos computacionais 
e de informação utilizados no SUS 

02 DE 

MARÇO DE 

2021 

3. Reunião sobre a interoperabilidade da Rede Nacional de Dados em 
Saúde (RNDS), para certificação digital em municípios piloto do 
Projeto, junto ao Ministério da Saúde e o Serviço Federal de 
Processamento de Dados (SERPRO) 

03 DE 

MARÇO DE 

2021 

4. Apresentação em reunião interna para entrega de produto “Painel 
SIOPS”, no âmbito do “Painel de Apoio à Gestão Municipal” do 
CONASEMS 

5. Encontro mensal da Rede de Governança da Informação 
COSEMS/CONASEMS com debate e apresentações acerca da rotina 
dos municípios e COSEMS na área de informação em saúde 

6. Reunião para consolidação das contribuições da Consulta Pública 
do “Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em 
Saúde” da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) 

04 DE 

MARÇO DE 

2021 

7. Participação no Acolhimento dos gestores municipais do Espírito 
Santo, com apresentação e debate acerca das ferramentas 
tecnológicas existentes e o cenário da Saúde Digital no Pais 

05 DE 

MARÇO DE 

2021 

8. Reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Informática e Informação da 
CIT, sobre assuntos afetos à rotina das gestões e serviços de saúde 
do SUS, além de debate tripartite acerca das estratégias a serem 
implementadas na área de Informação em Saúde 

08 DE 

MARÇO DE 

2021 

9. Reunião com o Ministério da Saúde e o CONASS sobre o registro e a 
disseminação de informações relativas à vacinação contra Covid-19 

10. Reunião extraordinária do GT de Informática e Informação da CIT, 
com a pauta específica relacionada ao Sistema de Informação do 
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) 

                                            
 

38 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos/acompanhados pela Assessoria 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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DATA ATIVIDADE 

10 DE 

MARÇO DE 

2021 

11. Participação em Mesa do 34º Congresso do COSEMS/SP, com a 
pauta Informação em Saúde, apresentando aspectos dos sistemas 
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), Conjunto 
Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD) e e-SUS AB, além do 
contexto da RNDS e do aplicativo Conecte SUS 

11 DE 

MARÇO DE 

2021 

12. Reunião com COSEMS/AL e DATASUS para monitoramento da 
implementação do Projeto Piloto de Informação de Unidades Básicas de 
Saúde (Informatiza APS), no território dos municípios de Alagoas 

13. Reunião interna com a Assessoria Técnica da área temática da 
Economia em Saúde, para discutir e aprovar formulário de 
levantamento de informações dos municípios: insumos de 
enfrentamento à Covid-19 

12 DE 

MARÇO DE 

2021 

14. Videoconferência para tratar do Acordo de Cooperação Técnica 
entre o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e o 
CONASEMS39, com vistas a apoiar as estratégias existentes e por 
consequência melhorar a informação no âmbito da gestão municipal 
em saúde  

15.Reunião com representantes do Programa de Cooperação “Better Health 
Programme Brazil” (BHP – Reino Unido), para apresentação das 

necessidade da gestão municipal em saúde no que concerne à 
disseminação de informação no Projeto “Conecte SUS Gestor”  

19 DE 

MARÇO DE 

2021 

16. Reunião com a Autoridade Nacional de Dados da Dinamarca para 
debate acerca da implementação da metodologia de Grupo de 
Diagnóstico Relacionado (DRG) no SUS 

23 DE 

MARÇO DE 

2021 

17. Reunião sobre a interoperabilidade da RNDS, para certificação 
digital em municípios piloto do Projeto, junto ao Ministério da Saúde 
e o SERPRO 

18. Debate sobre o projeto “Conecte SUS Gestor”, com coleta de 
percepções sobre o protótipo e a visualização de dados 

25 DE 

MARÇO DE 

2021 

19. Reunião acerca do planejamento para lançamento do Prontuário 
Único Eletrônico – Conecte SUS Profissional, com a participação de 
DATASUS, COSEMS/AL e Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC) 

20. Encontro para apresentação pelo Ministério da Saúde do módulo de 
digitação em lote do SI-PNI, com apontamentos e debates acerca da 
ferramenta 

26 DE 

MARÇO DE 

2021 

21. 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Estratégia de Saúde Digital para 
o Brasil, com participação das Secretarias do Ministério da Saúde, 
Agência Nacional de Saúde (ANS), Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), Tribunal de Contas da União (TCU) e convidados, 

                                            
39 Acordo de Cooperação firmado para o desenvolvimento e disseminação de pesquisas sobre as 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), conforme Deliberação da Diretoria Executiva do 
CONASEMS nº 001/2021, de 28/04/2021 
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DATA ATIVIDADE 

para debate e elaboração de acordos no que concerne à 
implementação da Saúde Digital no Brasil 

30 DE 

MARÇO DE 

2021 

22. Participação na Reunião da Comissão Externa de Enfrentamento ao 
Coronavírus, na Câmara dos Deputados, para debate do tópico “Uso 
da Tecnologia no enfrentamento à Covid-19” 

ABRIL DE 2021 

05 DE 

ABRIL DE  

2021 

23. Reunião para debate e encaminhamos acerca da ferramenta 
“LocalizaSUS”, para apontamentos acerca da periodicidade da 
disponibilização das informações e escopo das informações contidas na 
referida plataforma 

06 DE 

ABRIL DE  

2021 

24. Reunião do Grupo de Trabalho (GT) de Homologação do SI-PNI 
Módulo Campanha COVID, para acompanhamento assistido do uso da 
ferramenta tecnológica 

07 DE 

ABRIL DE  

2021 

25. Reunião do Programa Conecte SUS, para alinhamento com Município 
Piloto sobre certificados digitais do SERPRO (RNDS) 

26. Encontro do Grupo de avaliação e homologação dos sistemas de 
informação da Base Nacional de Dados de Ações e Serviços da 
Assistência Farmacêutica no SUS (BNAFAR) 

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

08 DE 

ABRIL DE  

2021 

28. Reunião sobre o lançamento do Conecte SUS Profissional em 
Alagoas, para utilização do Prontuário Único do Cidadão 

09 DE 

ABRIL DE  

2021 

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

12 DE 

ABRIL DE  

2021 

30. Encontro com TCU para debate acerca da qualidade das informações 
publicadas nos portais eletrônicos do Ministério da Saúde 

14 DE 

ABRIL DE  

2021 

31. Reunião extraordinária do Comitê de Saúde Digital com debate acerca 
da Ontologia de medicamentos e a relação com os modelos 
informacionais existentes 

32. Reunião conjunta do GT de Gestão e GT de Informação e Informática 
em Saúde para tratar das ferramentas eletrônicas utilizadas para 
planejamento e prestação de contas dos entes federados 

15 DE 

ABRIL DE  

2021 

33. Atividade para implementação do aplicativo “Monitora AF” com 
definição das suas regras negociais 

19 DE 

ABRIL DE 

2021 

34. Videoconferência: Integração de dados da Campanha de Vacinação 
contra  Influenza 2021, registrados em sistemas próprios 

20 DE 

ABRIL DE  

2021 

35. Reunião sobre Interoperabilidade RNDS, com Ponto de Controle 
Certificados Município Piloto 
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DATA ATIVIDADE 

36. Reunião tripartite sobre eSUS Notifica visando o monitoramento de 
casos de Covid-19 e a qualificação da informação existente 

22 DE 

ABRIL DE  

2021 

37. Grupo de Trabalho (GT) da Revisão da Política Nacional de Informação 
e Informática em Saúde (PNIIS), com a participação do CNS, MS e 
CONASS 

26 DE 

ABRIL DE  

2021 

38. Reunião com a SMS Campinas/SP, para apresentação do Aplicativo de 
Gestão para Hospitais Universitários (AGHU), visando conhecer a 
plataforma de gestão hospitalar e utilização de prontuário eletrônico no 
âmbito hospitalar da atenção à saúde 

27 DE 

ABRIL DE  

2021 

39. Entrevista para o Boletim Conecte SUS Volume 14, com explanação 
da realidade da gestão municipal em saúde relacionada à Saúde Digital 
no País 

28 DE 

ABRIL DE  

2021 

40. Reunião do GT de Gestão sobre Terminologia de Medicamentos 
visando aderência das codificações aos modelos informacionais 
existentes 

30 DE 

ABRIL DE  

2021 

41. 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD) 

MAIO DE 2021 

05 DE 

MAIO DE  

2021 

42. Reunião sobre o Projeto Regula + Brasil e sua interlocução com a 
informação em saúde 

06 DE 

MAIO DE  

2021 

43. Reunião do Projeto Piloto em Alagoas - Informatiza APS para 
acompanhamento das ações relacionadas a concretização do projeto 
nos municípios de Alagoas 

07 DE 

MAIO DE  

2021 

44. Reunião do GT de Informação e Informática da CIT para debate das 
ações operacionais das gestões municipais, estaduais e federais 

12 DE 

MAIO DE  

2021 

45. Reunião para melhorias do Painel CONASEMS em sua aba Previne 
Brasil 

13 DE 

MAIO DE  

2021 

46. Reunião com Ministério da Saúde para Monitoramento da estratégia 
Informatiza APS 

14 DE 

MAIO DE  

2021 

47. Reunião sobre Distribuição dos concentradores de oxigênio, visando 
a utilização de informação qualificada existente para memórias de 
cálculo para tal definição 

24 E 25 DE 

MAIO DE 2021 

48. Oficina Web sobre Indicadores de Desempenho do Programa Previne 
Brasil e a relação com os sistemas de informação existentes, em especial 
o e-SUS APS 
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DATA ATIVIDADE 

28 DE 

MAIO DE  

2021 

49. 3ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD) 

31 DE 

MAIO DE  

2021 

50. Reunião com o Fundo Nacional de Saúde (FNS) sobre os perfis (Gestão, 
Conselhos e Gestores) do sistema  INVESTSUS  

JUNHO DE 2021 

02 DE 

JUNHO DE  

2021 

51. Reunião mensal do Grupo de Interesse Especial (SIG, do inglês Special 
Interest Groups), com os representantes de COSEMS no Programa de 
Governança da Informação, realizada na sala de webconferência 
SIG/RUTE/RNP (Grupo de Interesse Especial/Rede Universitária de 
Telemedicina/Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) 

03 DE 

JUNHO DE  

2021 

52. Reunião do Projeto Piloto em Alagoas (Informatiza APS) para 
acompanhamento das ações relacionadas à concretização do Projeto 
nos municípios de Alagoas 

07 DE 

JUNHO DE  

2021 

53. Reunião com Secretaria Executiva do Ministério da Saúde sobre 
módulo de sistema informacional de consumo de oxigênio, no âmbito 
de combate à pandemia de Covid-19 

09 DE 

JUNHO DE  

2021 

54. Reunião sobre o curso do e-SUS APS, com a participação da SAPS/MS, 
do CONASEMS e da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
(SBIS) 

10 DE 

JUNHO DE  

2021 

55. Reunião com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br) sobre a necessidade e possibilidades de medição de 
conectividade nas UBS do País 

11 DE 

JUNHO DE  

2021 

56. Reunião GT de Informação e Informática em Saúde, da CIT, para tratar 
das ferramentas eletrônicas utilizadas para planejamento e prestação 
de contas dos entes federados 

17 E 18 DE 

JUNHO DE  

2021 

57. Palestras no Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária em 
Saúde, do COSEMS/AC, com apresentação da rotina e estratégia de 
sistemas de informação relacionadas à Atenção Básica  

21 DE 

JUNHO DE  

2021 

58. Participação em lançamento do Governo Digital, com a Pauta: Acordo 
de Cooperação Técnica (ACT) da Plataforma + Brasil; Assinatura do 
Termo de Adesão 

24 DE 

JUNHO DE  

2021 

59. Palestra web sobre indicadores de desempenho na APS e utilização de 
sistemas de informação para melhoria do processo visando o alcance de 
melhores resultados 

30 DE 

JUNHO DE  

2021 

60. Participação no lançamento do Conecte SUS Profissional, em Alagoas, 
visando a interconexão de informações relacionadas ao cuidado em 
saúde prestado ao cidadão 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 
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4.2.8 REGIONALIZAÇÃO, GOVERNANÇA E REDES DE ATENÇÃO  

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

pelo CONASEMS no quadrimestre de março a junho de 2021, no âmbito do 

subgrupo temático Regionalização, Governança e Redes de Atenção à Saúde.  

TABELA VIII 
ATIVIDADES DA ASSESSORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA REGIONALIZAÇÃO, GOVERNANÇA 

E REDES DE ATENÇÃO - PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 202140 

DATA ATIVIDADE 

MARÇO DE 2021 

01 DE 

MARÇO DE 

2021 

1. Reunião por webconferência do Grupo de Trabalho (GT) de Gestão e 
do GT de Atenção Especializada à Saúde (GT-AES) 
Pauta: Discussão do problema da negativa de vagas na rede de 
referência para a Região Norte, sobretudo, em cardiologia e 
neurologia. 
Principais apontamentos: 
 - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas da 
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde 
(DRAC/SAES/MS): (i) Diagnóstico, em elaboração, indica como 
questões centrais, o contexto da Covid-19; problemas afetos ao custo 
das Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME); fluxo atual 
burocrático; (ii) Sugere revisão do fluxo, para simplificação e 
desburocratização, com contatos sendo operados diretamente entre as 
centrais estaduais (hospitais reguladores – hospitais executores), além 
de pactuação e contratualização entre gestores, mediante discussão 
junto ao CONASS; (iii) Relata situação do Acre, onde houve 
judicialização da demanda, com decisão indicando ao gestor pautar na 
Assembleia do CONASS 
- CONASS: (i) Cenário Covid-19 dificulta a discussão do assunto, pois 
gestores e rede estão focados nesse agravo, com leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) sobrecarregados; (ii) relembra que os Hospitais 
Filantrópicos são os principais prestadores e que os Hospitais 
Universitários deveriam ter melhor resposta no atendimento a essa 
demanda; (iii) situação OPME não resolvida (assunto saiu da pauta do 
GT-AES); (iv) Sugere seguir na pactuação entre Estados e avançar na 
estruturação da rede de Alta Complexidade (AC) para suportar a 
demanda, com ação junto aos Hospitais Universitários 
- CONASEMS: sugere que o assunto deve ser pauta dos projetos 
estruturantes assistenciais do PROADI-SUS e que a recomposição da 
Rede de AC passa por discutir e pactuar o papel da rede de hospitais 
universitários e filantrópicos 
Encaminhamentos: (i) DRAC/SAES/MS: concluir diagnóstico e 
disponibilizar a CONASS e CONASEMS; (ii) SAES/MS: abrir diálogo com 
a representante dos Hospitais do PROADI-SUS (Bernadete Weber) para 
pautar a demanda de projetos assistenciais que atendam os casos; (iii) 
SAES/MS: abrir diálogo com a Rede Federal de Hospitais Universitários/ 

                                            
 

40 Reuniões e outras atividades/projetos promovidos/acompanhados pela Assessoria Técnica no 
âmbito do subgrupo temático Regionalização, Governança e Redes de Atenção; registros 
realizados por Rodrigo Lacerda, Assessor Técnico do CONASEMS, e por Marcos Franco, 
Consultor Técnico da Entidade 
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DATA ATIVIDADE 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) para pautar a 
demanda no escopo do Programa Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais (REHUF), considerando o perfil 
assistencial dessa rede; (iv) Departamento de Gestão Interfederativa e 
Participativa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde / GT-CIT 
(DGIP/SE/MS): o tema de reestruturação da Rede de AC / Central 
Nacional de Regulação da Alta Complexidade (CNRAC) deverá compor 
pauta permanente do GT-CIT Conjunto Gestão & Atenção Especializada, 
com reuniões seguindo calendário do GT de Gestão; (v) CONASS e 
CONASEMS: pautar o assunto internamente. 
Participantes: CONASEMS (Rodrigo Lacerda e Nilo Bretas); CONASS 
(Eliana Dourado, Tereza Cristina Amaral, Rita Catanelli e Luciana 
Toledo); MS: DRAC/SAES (João Marcelo); Departamento de Atenção 
Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde (DAHU/SAES) (Felipe Emery); Departamento de 
Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção 
Especializada em Saúde (DAET/SAES) (Patrícia Freire); e DGIP/SE 
(Adriana Oliveira) 

04 DE 

MARÇO DE 

2021 

2. Participação no Encontro de Acolhimento de gestores de saúde no 
Espírito Santo (ES), realizado em Serra/ES 
Objetivo: Abordar o tema da Regionalização 
Participantes: Presidente do COSEMS/ES, Secretário de Estado da 
Saúde do ES (SES/ES) e gestores municipais 

08 DE 

MARÇO DE 

2021 

3. Reunião por webconferência CONASS e do CONASEMS sobre a Rede 
de Governança Brasil (RGB) e o Instituto Latino Americano de 
Governança e Compliance Público (IGCP)  
Pauta: Debater sobre Governança 
Participantes: CONASEMS (Nilo Bretas Junior, Diogo Demarchi, Hisham 
Hamida e Rodrigo Lacerda); e técnicos do CONASS 

09 DE 

MARÇO DE 

2021 

4. Reunião por webconferência do GT Reforma Tributária do Conselho 
Nacional de Saúde (CNS) 
Pauta: Debater sobre o tema da Reforma Tributária 
Participantes: CNS (Conselheiros); e CONASEMS (Rodrigo Lacerda e  
Blenda Leite) 

12 DE 

MARÇO DE 

2021 

5. Reunião por webconferência do GT de Atenção Especializada à 
Saúde 
Pauta: (i) Situação atualizada das autorizações de leitos de UTI–Covid-
19; (ii) Análise dos processos de solicitação de autorização que deram 
entrada através do sítio “Leitos UTI/COVID-19”; (iii) INFORMES:  
Situação das Deliberações das Comissões Intergestores Bipartite (CIB) a 
respeito das cirurgias eletivas nos Estados; Devolução de recurso da 
Rede de Urgência, relativo à situação de propostas 2011/2012; e Sistema 
de Informação em Câncer/Sistema de Informação do Câncer do Colo do 
Útero (SISCOLO/SISCAM) 
Participantes: Representantes do CONASEMS, do CONASS e do MS  

15 DE 

MARÇO DE 

2021 

6. Reunião por webconferência para tratar da continuidade dos leitos de 
suporte ventilatório  
Encaminhamentos: será enviada minuta de Portaria para garantir a 
continuidade dos leitos 
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Participantes:  (i) DRAC/SAES/MS (Diretora, Cleusa Bernardo;  
Coordenador-Geral de Controle de Serviços e Sistemas - CGCSS, Josafá 
Santos; Assessoria, Leticia Aguiar; , (ii) CONASEMS (Secretário 
Executivo, Mauro Junqueira; Assessor Técnico, Rodrigo Lacerda); e (iii) 
CONASS (Secretário Executivo,  Jurandi Frutuoso) 

17 DE 

MARÇO DE 

2021 

7. Reunião por webconferência do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
por meio do Grupo de Trabalho da Política Nacional de Informação e 
Informática em Saúde (GT-PNIIS/CNS) 
Pauta: Debate sobre o andamento da revisão da PNIIS 
Encaminhamentos: Coordenações do Departamento de Informática do 
SUS (DATASUS) devem se reunir com os membros do GT-PNIIS/CNS 
para debaterem sobre o andamento da revisão da PNIIS 
Participantes:  CONASEMS, DATASUS e CNS 

19 DE 

MARÇO DE 

2021 

8. Reunião por webconferência para debater sobre o Projeto de 
Regionalização (PROADI-SUS)41 
Encaminhamentos: Após os apontamentos feitos sobre o Projeto, os 
hospitais do PROADI-SUS participantes apresentaram uma minuta do 
novo Projeto para o próximo triênio 
Participantes:  CONASEMS (Rodrigo Lacerda, Marcos Franco e Nilo 
Bretas Junior); Hospitais do PROADI-SUS (Cinthia Costa, Paulo Carrara 
de Castro, Samara kielmann Almeida dos Reis e Dante Dianezi 
Gambardella)  

23 DE 

MARÇO DE 

2021 

9. Reunião por webconferência do CNS sobre Proposta de Reforma 
Tributária. 
Pauta: Debater sobre o Projeto de Lei que trata da Reforma Tributária 
Encaminhamentos: Realizar o debate dessa pauta na Plenária do CNS  
Participantes:  CONASEMS (Rodrigo Lacerda) e CNS 

26 DE 

MARÇO DE 

2021 

10. Reunião interna do CONASEMS por webconferência para 
apresentação e discussão dos Projetos das Secretarias Estaduais de 
Saúde para a utilização do recurso da Portaria MS nº 1.812/202042 
Participantes; Rodrigo Lacerda, Marcos Franco, Nilo Bretas Junior, Stela 
dos Santos Souza e Diogo Demarchi 

11. Reunião por webconferência do GE do Projeto Regionalização 
PROADI-SUS, com alinhamentos e proposta de ajustes ao Projeto 
Pauta: (i) Apoiadores nos Estados; (ii) Projeto Planifica; (iii) Princípios do 
planejamento ascendente; (iv) Elaboração do Planejamento Regional 
Integrado (PRI); e (v) Rede de Atenção às Urgências e Emergências 
(RUE), Hospitais de Pequeno Porte (HPP) e Telessaúde 

  

                                            
41 Projeto “Fortalecimento dos Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de 
Atenção à Saúde” (Regionalização), iniciado em 17/06/2020 pelo HAOC, no âmbito do PROADI-
SUS, com a participação e o acompanhamento do CONASEMS e do Ministério da Saúde; a 
finalidade do Projeto é fortalecer a Rede de Atenção 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 Regional (https://hospitais.proadi-
sus.org.br/projetos/138/fortalecimento-da-ras) 
42 Portaria MS nº 1.812/, de 22 de julho de 2020 - Institui, para o exercício de 2020, incentivo 
financeiro de custeio, aos Estados e ao Distrito Federal, para o aprimoramento das ações de 
gestão, planejamento e regionalização da saúde, visando à organização e à governança da 
Rede de Atenção à Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

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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31 DE 

MARÇO DE  

2021 

12. Reunião por webconferência para tratar sobre os 14.746 leitos de UTI 
e os 3.152 Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP) 
Encaminhamentos: Aguardando publicação de Portaria; 651 leitos em 
análise da área técnica do MS 
Participantes:  DRAC/SAES/MS (Cleusa Bernardo, Josafá Santos e 
Leticia Aguiar); CONASEMS (Mauro Junqueira e Rodrigo Lacerda); e 
CONASS (Jurandi Frutuoso) 

13. Reunião por webconferência CONASS e CONASEMS para 
apresentação da relação dos Projetos PROADI-SUS 
Encaminhamentos: Discutir sobre a integração e sinergia dos 
Projetos PROADI-SUS 

ABRIL DE 2021 

05 DE 

ABRIL DE 2021 

14. Reunião por webconferência do Grupo Executivo (GE) do Projeto 
Regionalização (PROADI-SUS) 
Pauta: i) Apresentação do documento de Diretrizes Teórico- 
Metodológicas, Projeto Regionalização - HAOC-HBP, para discussão 
concentrada nas páginas 14 a 42, a partir de versão Word recebida do 
HAOC; ii) Adesão de SES, COSEMS e municípios (Termos e 
Estratégias); iii) Seleção de articuladores 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS, HAOC e HBP 

06 DE 

ABRIL DE  

2021 

15. Reunião por webconferência com o grupo do Instituto Oncoguia43 
Pauta: i) Plano para minimização dos efeitos da pandemia na atenção 
oncológica - Priorizando o controle e cuidado do câncer, apesar da Covid-
19; ii) Preocupações com a segurança das vacinas em pacientes 
oncológicos; e iii) Portaria GM/MS nº 3.712, de 22/12/202044 
Encaminhamentos: Solicitar ao MS orientações sobre recomendações 
da vacina em pacientes oncológicos 
Participantes: CONASEMS (Rodrigo Lacerda e Elton Chaves) e 
representantes do Oncoguia (Luciana Holtz, Tiago Matos e Isadora Lima) 

16. Reunião por webconferência para tratar do Guia Orientador para o 
Enfrentamento da Pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde 
(Guia Orientador Covid-19) 
Encaminhamentos: Construção da 4ª (quarta) versão do Guia e solicitar 
a participação do MS 
Participantes: CONASEMS e CONASS 

17. Reunião por webconferência para alinhamento e discussão sobre a 
sinergia entre os Projetos PROADI-SUS 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS e Hospitais PROADI-SUS 

08 DE 

ABRIL DE  

2021 

18. Reunião por webconferência para apresentação do CONASEMS e 
CONASS dos Projetos PROADI-SUS Triênio 2021 / 2023 
Objetivo: Encaminhar Projetos as áreas técnicas o MS 
Encaminhamentos: Monitorar e buscar integração entre os Projetos 
PROADI-SUS que se comunicam  
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS e Hospitais PROADI-SUS 

15 DE 

ABRIL DE 2021 

19. Reunião por webconferência do GT do Conselho Nacional de Saúde 
Pauta: Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (PNIIS) 

                                            
43 Instituto Oncoguia é uma ONG e portal informativo e interativo voltado para a qualidade de vida 
do paciente com câncer, seus familiares e público em geral 
44 Portaria GM/MS nº 3.712, de 22/12/2020: Institui, em caráter excepcional, incentivo financeiro 
federal de custeio para o fortalecimento do acesso às ações integradas para rastreamento, 
detecção precoce e controle do Câncer no Sistema Único de Saúde 

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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Encaminhamentos: Sugestão de seminário pela Fundação Oswaldo 
Cruz (FIOCRUZ) sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) 
Participantes: Técnicos: Sociedade Brasileira de Informática em Saúde 
(SBIS), CNS e CONASEMS 

16 DE 

ABRIL DE  

2021 

20. Lançamento por webconferência da 4ª (quarta) edição do Guia para o 
Enfrentamento da Pandemia Covid-19 na Rede de Atenção à Saúde 
Pauta: i) Implantação do Guia Orientador Covid-19 na Rede de Atenção 
à Saúde (RAS) - Panorama atual da pandemia no Brasil: MS; ii) Desafios 
dos Estados e Municípios na atenção à saúde dos brasileiros frente à 
pandemia: CONASEMS; e (iii) O desafio no enfrentamento de outra 
epidemia: o paciente invisível: CONASS 
Participantes: Assessores e técnicos do CONASEMS, CONASS e MS 

19 DE 

ABRIL DE 2021 

21. Reunião por webconferência do Grupo de Trabalho de Atenção 
Especializada à Saúde (GT-AES) 
Pauta: i) Leitos de UTI; ii) Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar 
(LSVP); iii) Operacionalização da Portaria GM/MS nº 3.712/2020; iv) 
Orientações gerais sobre vacinação de pacientes oncológicos; e v) 
Estratégia de cirurgias eletivas   
Encaminhamentos: i) marcar reunião do GT de Atenção e Vigilância 
para tratar da Portaria GM/MS nº 3.712/2020; e ii) levantar a produção 
dos leitos clínicos para posterior discussão 
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS 

22. Reunião por webconferência do GE do Projeto Regionalização 
PROADI-SUS 
Pauta: i) Seleção dos articuladores; e ii) Termos de Adesão dos Estados 
e Municípios (documentos)  
Encaminhamentos: i) formar grupos para alinhamento dos guias 
operacionais; ii) apresentação do Projeto nas reuniões de Diretoria do 
CONASEMS e CONASS; e iii) definir perfil dos articuladores 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS e Hospitais PROADI-SUS 
(HAOC e HBP) 

20 DE 

ABRIL DE  

2021 

23. Reunião por webconferência do Grupo de Trabalho da Atenção Primária 
à Saúde (GT-APS) (extraordinária) 
Pauta: i) leitos da Rede Cegonha; e ii) acompanhamento das ações 
direcionadas aos caminhoneiros (pontos de parada e descanso)  
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS 

22 DE 

ABRIL DE  

2021 

24. Reunião por webconferência do GT da Política Nacional de Informação 
e Informática em Saúde do CNS (GT-PNIIS/CNS) 
Pauta: Debater com o DATASUS sobre o andamento da revisão da PNIIS 
Encaminhamentos: i) O Comitê Gestor de Saúde Digital se posicionou 
favorável para mais uma rodada de alinhamento para a construção em 
conjunto do consenso em torno do item “Governança e Gestão da PNIIS”; 
ii) Considerou-se de fácil resolução o inciso V, do Artigo 8º da PNIIS; iii)  
Os demais itens foram considerados aptos à publicação; e iv) 
Agendamento de reunião do GT-PNIIS/CNS, estendida ao CONASS 
(considerando que o CONASEMS já faz parte do GT), para tratar da nova 
proposta de texto do GT-PNIIS/CNS no que se refere ao item 
“Governança e Gestão da PNIIS” 
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25. Reunião por webconferência do GT-APS (extraordinária) 

Objetivo: Apresentação dos Projetos PROADI-SUS do DGIP/SE/MS 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS e Hospitais PROADI-SUS 

23 DE 

ABRIL DE 

2021 

26. Reunião por webconferência com o COSEMS/PB - Pactuação 
Interfederativa 
Objetivo: Discussão sobre o processo de regionalização 
Participantes: CONASEMS e COSEMS/PB 

27. Reunião por webconferência com o MS - Saúde dos Caminhoneiros 
Objetivo: Discussão sobre estratégia de cuidado para os caminhoneiros   
Encaminhamentos: Continuar a discussão sobre atendimento dos 
caminhoneiros nos pontos de parada 
Participantes: CONASEMS e MS 

MAIO DE 2021 

03 DE 

MAIO DE 2021 

28. Audiência Pública por webconferência da Câmara dos Deputados 
Objetivo: Debater sobre detecção precoce e controle do câncer 
Participantes: CONASS, CONASEMS, MS e Deputados 

05 DE 

MAIO DE  

2021 

29. Reunião por webconferência com a Secretária Municipal de Saúde e 
técnicos da saúde de Fortaleza/CE 
Objetivo: Debater sobre a solicitação do Secretário de Estado da Saúde 
em querer assumir a regulação do Município 
Encaminhamentos: discutir com o Prefeito de Fortaleza sobre os 
possíveis prejuízos caso o Estado assuma a regulação do Município  
Participantes: CONASEMS (Rodrigo Lacerda e Diogo Demarchi) e SMS 
de Fortaleza/CE (Ana Stela e Alessandra) 

30. Reunião por webconferência  
Objetivo: Debater sobre o Projeto Regula + Brasil - PROADI-SUS 
Encaminhamentos: Proposição de reformar a proposta do Projeto, 
incluindo a gestão 
Participantes: CONASS e CONASEMS 

06 DE 

MAIO DE  

2021 

31. Reunião por webconferência sobre a segunda distribuição de 
Concentradores Chineses 
Pauta: Critérios de distribuição dos concentradores 
Encaminhamentos: Fazer mais uma rodada de distribuição conforme 
critérios anteriores, e a sobra seria 50% para os municípios e 50% para 
as Secretarias Estaduais 
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS 

07 DE 

MAIO DE  

2021 

32. Participação por webconferência do XI Fórum Nacional de Políticas 
de Saúde em Oncologia 
Objetivo/Participantes: É um importante evento para se debater os 
principais problemas e desafios enfrentados pelos pacientes com câncer, 
do SUS e da saúde suplementar; o evento contou com a participação de 
pacientes, familiares, representantes de instituições de saúde, entidades 
de classe, sociedades médicas, governo e gestores públicos 

10 DE 

MAIO DE  

2021 

33. Reunião por webconferência com Estado de Goiás, COSEMS/GO e a 
Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa do Núcleo Estadual 
do Ministério da Saúde em Goiás (SEINSF/NEMS/GO)  
Objetivo: discutir sobre a articulação dos projetos da Portaria GM/MS 
nº 1.81242, de 22/07/2020, e Projeto Regionalização PROADI-SUS 
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Encaminhamentos: Construir um processo de articulação entre os 
projetos 

34. Reunião por webconferência do GT de Gestão  
Pauta: i) Estratégia Tripartite para Fortalecimento da Gestão e 
Governança do SUS; (ii) Relacionamento ascendente das diretrizes do 
planejamento e existência dos Indicadores da Pactuação Interfederativa; 
(iii) Projeto de Lei nº 1.374/2019, que altera a Lei nº 8.080/1990, para 
instituir o Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) como 
instrumento de pactuação de responsabilidades entre entes federados 
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS 

12 DE 

MAIO DE  

2021 

35. Reunião por webconferência com o Hospital Beneficência Portuguesa 
(HBP), para discutir sobre os projetos do HPP e da Vigilância 
Epidemiológica 
Encaminhamentos: Construir Termo de Referência (TR) do Projeto 
Participantes: CONASEMS e HPP 

13 DE 

MAIO DE 2021 

36. Reunião por webconferência do GT-PNIIS/CNS 
Objetivo: Apresentação das professoras da FIOCRUZ, Angélica Baptista 
e Lúcia Souto, e a Conselheira Nacional de Saúde Michele Seixas, para 
apresentarem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) na 
perspectiva da sua inserção na questão da saúde 
Encaminhamento: Realização de um fórum para debater o tema 
Participantes:  CONASEMS, Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
Coordenação da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e 
Assistência Farmacêutica (CICTAF/CNS) e Grupo de Trabalho sobre a 
Política Nacional de Informação e Informática em Saúde (GT-PNIIS/CNS)  

14 DE 

MAIO DE  

2021 

37. Reunião por webconferência CONASEMS e Roche Diagnóstica 
Objetivo: Apresentação pela Roche de uma iniciativa promovida pela 
Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
(FEBRASGO), que estão apoiando, com a finalidade de discutir as 
barreiras existentes no manejo do Câncer de Colo de Útero 
Encaminhamento: Elaboração de Nota Técnica para orientação aos 
gestores 

38. Reunião por webconferência 
Objetivo: Apresentação e validação da proposta de distribuição dos 
concentradores 
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS (SE, SAES, DAHU/SAES) 

39. Reunião por webconferência 
Objetivo: Alinhamento conceitual Projeto Regula + Brasil: 
Planejamento e gestão; Organização da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS); e Papel da Atenção Primária à Saúde (APS) e da Regulação 
Encaminhamento: Propostas adaptações ao Projeto 
Participantes: CONASS e CONASEMS 

17 DE 

MAIO DE  

2021 

40. Reunião por webconferência CONASEMS, CONASS e MS 
Pauta: i) Leitos UTI - Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por 
Covid-19: quantitativo das autorizações por UF; informações sobre a 
Portaria GM/MS nº 897/202145, de 05/05/2021, que autoriza o pagamento 
de 17.549 leitos; orientações gerais sobre a Portaria GM/MS nº 

                                            
45 Portaria GM/MS nº 897/2021, de 05/05/2021: Autoriza, em caráter excepcional, o pagamento de 
leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento 
exclusivo dos pacientes Covid-19, dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
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829/202146, de 28/04/2021 - artigo 7º § 3º; ii) Leitos de Suporte 
Ventilatório Pulmonar (LSVP): quantitativo de autorizações por UF; 
revisão da Portaria GM/MS nº 471/202147, de 17/03/2021; iii) Hospitais 
Rede de Urgência: informações da situação dos hospitais da rede de 
urgência que integram as linhas de cuidado cardiovasculares e 
cerebrovascular, com foco na Região Norte; iv) Monitoramento da 
Portaria GM/MS nº 3.71242, de 22/12/2020 
Encaminhamento: Manter os leitos habilitados frequentes 

18 DE 

MAIO DE  

2021 

41. Reunião por webconferência com Confederação das Santas Casas de 
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB) 
Objetivo: Discutir sobre o PL que trata das 30 horas da enfermagem 
Encaminhamento: Mobilizar os parlamentares para não apresentação 
Participantes: CONASEMS, CONASS e representantes dos hospitais 
filantrópicos 

19 DE 

MAIO DE  

2021 

42. Reunião por webconferência com o GT de Regionalização de 
Pernambuco 
Objetivo: Alinhar os conceitos sobre Regionalização 
Participantes: CONASEMS, equipe do COSEMS/PE e da Secretaria de 
Estado da Saúde de Pernambuco (SES/PE) 

20 DE 

MAIO DE  

2021 

43. Encontro por webconferência com gestores e técnicos da saúde do 
Estado de Goiás 
Objetivo: Apresentação do Projeto Regionalização PROADI-SUS 
Participantes: CONASEMS, equipe do COSEMS/GO, da Secretaria de 
Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) e NEMS/GO 

27 DE 

MAIO DE  

2021 

44. Reunião CONASEMS e CONASS com o Ministro de Estado da Saúde, 
Marcelo Queiroga, em seu Gabinete 
Pauta: i) Programa de testagem de Covid-19; ii) Vacinas  
Encaminhamento: Pautar esses temas na reunião da CIT para 
pactuação 

45. Participação por webconferência na Assembleia Geral Extraordinária 
da Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao 
Câncer (ABIFICC), para discutir com os associados da ABIFICC o tema 
da oncologia / Covid-19 
Encaminhamento: Realizar encontro com os associados CONASEMS, 
CONASS e Ministério da Saúde 

28 DE 

MAIO DE  

2021 

46. Reunião por webconferência para organizar a Oficina de 
Enfrentamento da Mortalidade Materna e na Infância, a ser realizada 
na Sede da OPAS 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS e OPAS 

JUNHO DE 2021 

01 DE 

JUNHO DE  

2021 

47. Reunião por webconferência CONASEMS e representantes da 
Novartis – Oncologia 
Pauta: Câncer de mama e hormonioterapia H2.3% 

                                            
46 Portaria GM/MS nº 829/2021, de 28/04/2021: Dispõe sobre o procedimento para autorização de 
leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI Adulto e Pediátrico Covid-19, em caráter excepcional 
e temporário, para o atendimento exclusivo de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave 
SRAG/Covid-19 
47 Portaria GM/MS nº 471/2021, de 17/03/2021: Dispõe sobre o procedimento para autorização de 
Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP), em caráter excepcional e temporário, para 
atendimento exclusivo dos pacientes da Covid-19 
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07 DE 

JUNHO DE  

2021 

48. Reunião por webconferência CONASEMS e representantes do 
Instituto Oncoguia  
Pauta: i) atualização do cenário do impacto da pandemia na oncologia 
(Radar do Câncer), bem como a situação de um modo geral no País, 
como a falta de insumos nos hospitais; ii) o cancelamento das cirurgias 
eletivas oncológicas e, por esse motivo, a queda nos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos; iii) Portaria GM/MS n° 3.712/2042 (incentivo 
financeiro para ações de prevenção e diagnóstico de câncer de mama e 
de colo uterino); e iv) necessidade ou não de criação de protocolos gerais 
ou específicos para retomadas seguras dos serviços oncológicos 

49. Audiência Pública por webconferência da Câmara dos Deputados 
Pauta: Situação atual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e a coparticipação em sua manutenção 
Participantes: CONASS, CONASEMS, MS e Deputados 

09 DE 

JUNHO DE  

2021 

50. Reunião por webconferência GE do Projeto Regionalização PROADI-
SUS 
Pauta: i) apresentação sobre as adesões; ii) seleção de articuladores; e 
iii) movimento de aproximação com os Estados 
Encaminhamento: Dar continuidade no processo de seleção dos 
articuladores 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS, HAOC e HBP 

10 DE 

JUNHO DE  

2021 

51. Reunião por webconferência para alinhamento conceitual e 
metodológico sobre Regionalização e do Planejamento Regional 
Integrado (PRI) 
Participantes: CONASEMS, equipe do COSEMS/PE e da Secretaria de 
Estado da Saúde de Pernambuco (SES/PE) 

11 DE 

JUNHO DE  

2021 

52. Reunião CONASEMS com a Diretora do DAHU/SAES/MS, Adriana 
Teixeira, no prédio PO 700 (sala da Diretora), para tratar do Projeto 
Hospitais de Pequeno Porte (HPP) - PROADI-SUS  
Encaminhamento: Enviar o Projeto para avaliação dos técnicos do 
DAHU 

15 DE 

JUNHO DE  

2021 

53. Reunião por webconferência do Grupo de Trabalho de Atenção 
Especializada à Saúde (GT-AES) 
Pauta: i) Prescrição e acesso a analgésicos para dor crônica no SUS - 
(SAES/MS, com a participação dos membros dos GT-APS e do GT 
Ciência e Tecnologia); ii) Indicadores de Oncologia (DAET/SAES/MS); iii) 
Reabilitação pós-Covid-19 (DAET/SAES/MS); e iv) Apresentação do 
panorama de cirurgias eletivas dos últimos 5 anos (CONASS)   
Encaminhamentos: i) discutir com o DAF/SCTIE/MS sobre a 
possibilidade de facilitar o acesso dos medicamentos analgésicos na 
Atenção Básica; e ii) apresentação de proposta pelo MS para pactuação 
sobre cirurgia eletiva e reabilitação pós-Covid-19 
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS 

16 DE 

JUNHO DE  

2021 

54. Oficina de apresentação do Projeto Regionalização PROADI-SUS 
para técnicos e gestores da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe 
(SES/SE) e para o COSEMS/SE 
Encaminhamento: Formação do grupo condutor do processo de 
Regionalização 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS, técnicos e gestores da 
SES/SE, COSEMS/SE e HAOC 
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DATA ATIVIDADE 

16 E 17 DE 

JUNHO DE  

2021 

55. Reunião por webconferência do GT-AES, para tratar dos retornos da 
discussão do mês de maio de 2021 
Pauta: i) Leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP): SAES/MS irá 
verificar a possibilidade de melhoria de autorização dos LSVP com a 
Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar do Departamento de Atenção 
Hospitalar, Domiciliar e de Urgência da Secretaria de Atenção 
Especializada à Saúde do MS  (CGHOSP/DAHU/SAES/MS), em 
conformidade com o que é realizado com os leitos de UTI; ii) panorama 
dos leitos financiados (suporte ventilatório e UTI), por mês, de 2020 até 
maio de 2021; iii) quantitativo de leitos em hospitais de campanha: 
clínicos e de suporte ventilatório do ano de 2020; iv)  demonstrativo dos 
hospitais que integram a Rede de Urgência e Emergência da Região 
Norte 
Encaminhamento: Continuar monitorando a habilitação dos leitos de UTI 
e os LSVP  
Participantes: CONASEMS, CONASS e MS 

17 DE 

JUNHO DE  

2021 

56. Reunião por webconferência para alinhamento conceitual e 
metodológico sobre Regionalização - PRI de Pernambuco  
Participantes: CONASEMS, equipe do COSEMS/PE e da SES/PE 

21 DE 

JUNHO DE  

2021 

57. Reunião por webconferência entre CONASEMS e CNS, para 
alinhamento em torno da minuta do PNIIS na CIT e no pleno do CNS 

58. Reunião do por webconferência do GE do Projeto Regionalização 
Pauta: i) Alinhamento de projetos relacionados à Regionalização e PRI; 
e ii) Portaria GM/MS nº 1.812/202043 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS, HAOC e HBP 

59. Reunião por webconferência de apresentação do Projeto HPP – 
PROADI-SUS 
Encaminhamento: adequar o Projeto a partir das contribuições e 
encaminhá-lo para avaliação dos técnicos da SAES/MS  
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS, e Hospitais do PROADI-
SUS 

22 DE 

JUNHO DE  

2021 

60. Reunião por webconferência para alinhamento conceitual e 
metodológico do PRI de Pernambuco  
Pauta: i) Princípios organizativos do SUS; e ii) processo de governança 
do SUS 
Participantes: CONASEMS e equipes do COSEMS/PE, da SES/PE e do 
NEMS/MS/PE  

61. Reunião, no Auditório Emilio Ribas/MS, para acolhimento dos 
profissionais das SEINF/NEMS do MS  
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS, incluindo representantes 
das Secretarias do MS 

25 DE 

JUNHO DE  

2021 

62. Reunião por webconferência do GT Tripartite de AES, para preparação 
da Oficina sobre Mortalidade Materna e Infantil 

29 DE 

JUNHO DE  

2021 

63. Oficina, no COSEMS/BA, de apresentação do Projeto Regionalização 
PROADI-SUS para técnicos e gestores da SES/BA e do COSEMS/BA  
Encaminhamento: Formação do grupo condutor do processo de 
regionalização 
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DATA ATIVIDADE 

Participantes: CONASEMS, CONASS, HAOC e técnicos e gestores da 
SES/BA e do COSEMS/BA 

30 DE 

JUNHO DE  

2021 

64. Reunião por webconferência do GT de Gestão (extraordinário) 
Pauta: Estratégias Tripartite para aprimorar a Gestão no SUS 
Encaminhamento: Alinhamento entre a Portaria GM/MS nº 1.812/202043 
e o Projeto Regionalização 
Participantes: CONASEMS, CONASS, MS e Hospitais do PROADI-
SUS 

FONTE: REGISTROS DA ASSESSORIA TÉCNICA DO CONASEMS (2021) 

FIGURA 11 
SLIDE DE APRESENTAÇÃO DA “ESTRATÉGIA TRIPARTITE PARA APRIMORAR A GESTÃO 

E A GOVERNANÇA DO SUS” – CIT DE 30/04/2021 

 

FONTE: HTTPS://WWW.GOV.BR/SAUDE/PT-BR/ACESSO-A-INFORMACAO/GESTAO-DO-SUS/ARTICULACAO-

INTERFEDERATIVA/CIT/PAUTAS-DE-REUNIOES-E-RESUMOS-CIT/2021/ABRIL/3-A-ESTRATEGIA-

GESTAOSUS_LANCAMENTOCIT_30-04-2021_V3.PDF 

4.2.9 REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL  

A representação institucional é uma função precípua do CONASEMS, 

exercida por meio de seus dirigentes e de seu corpo técnico, 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. 

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 
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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, 

especialmente no que tange à garantia de financiamento federal para as 

Secretarias Municipais de Saúde. 

Tiveram destaque no período a atuação junto aos seguintes interlocutores 

institucionais: Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA); Associação Brasileira de Educação Médica 

(ABEM); Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE); Associação 

Nacional de Hospitais Privados (Anahp); Câmara de Saúde Suplementar 

(CAMSS) da ANS; Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara do 

Deputados (CSSF/CD); Comissão Externa da Câmara dos Deputados destinada 

a acompanhar o Enfrentamento à Pandemia da Covid-19; Comissão Intersetorial 

de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica (CICTAF) do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS); Comissão Intersetorial de Vigilância em Saúde (SIVS) 

do CNS; Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do 

Congresso Nacional (CMO); Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 

no SUS (CONITEC); Comitê Gestor de Saúde Digital (CGSD); Comitê Nacional 

para Promoção do Uso Racional de Medicamentos (CNPURM): Confederação 

das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas (CMB); 

Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde); Confederação Nacional dos 

Agentes Comunitários de Saúde (CONACS); Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM); Conselho Nacional de Justiça (CNJ); Conselhos de Secretarias 

Municipais de Saúde nos Estados (COSEMS); Cooperação Better Health 

Programme Brazil (BHP); Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia 

(HEMOBRAS); Faculdade de Educação em Ciências da Saúde do Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz (FECS/HAOC); Federação Brasileira de Hospitais (FBH); 

Frente Nacional de Prefeitos (FNP); Fundação Getúlio Vargas (FGV); Fundação 

Oswaldo Cruz (FIOCRUZ): Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC); Hospital da 

Beneficência Portuguesa (HBP); Hospital do Coração (HCOR); Hospital Sírio-

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

Laboratório de Inovação Conectada do HAOC (INNOVATIV); Ministério da Saúde 

(MS) – Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Consultoria Jurídica, 

Secretarias, Departamentos, Coordenações-Gerais e Seções de Apoio 

Institucional e Articulação Federativa dos Núcleos Estaduais (SEINF/NEMS); 

Núcleo Observatório de Custos e Economia da Saúde da Universidade Federal 

de Minas Gerais (NOCES/UFMG); Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS); Parlamentares e 

Assessores Legislativos do Congresso Nacional; Rede Universitária de 
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Telemedicina da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RUTE/RNP); 

Representantes de Partidos Políticos; Secretarias Municipais de Saúde (SMS); 

Tribunal de Contas da União (TCU); Universidade de São Paulo (USP); 

Universidade Estadual de Pernambuco (UEPE); Universidade Federal da  Paraíba 

(UFPB); e Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

Ressalte-se a representação pelo CONASEMS dos gestores municipais de 

saúde na Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS), 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 e que tem seu quadro 

comporto por entidades representantes dos protagonistas do setor e por órgãos 

de governo cujos assentos são definidos por Lei. 

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 da ANS a aperfeiçoar o mercado de Saúde 

Suplementar, proporcionando a essa Agência 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.  

No quadrimestre em apreço, foram realizadas as seguintes reuniões da 

CAMSS: 

a) 1ª Reunião Extraordinária de 2021, no dia 22 de março de 2021, às 

14:30h, tendo como pauta: “Efeitos da pandemia na saúde 

suplementar” (via Plataforma Microsoft Teams); e 

b) 105ª Reunião Ordinária, no dia 08 de abril de 2021, às 14:30h, tendo 

como Pauta: i) Apresentação da Diretoria de Normas e Habilitação 

dos Produtos da ANS (DIPRO/ANS) - Consulta Pública nº 82 - 

Alterações da Rede Hospitalar; ii) Apresentação da Associação 

Nacional de Hospitais Privados (ANAHP): Consulta Pública nº 82 - 

Alterações da Rede Hospitalar; iii) Apresentação Diretoria de Normas 

e Habilitação das Operadoras da ANS (DIOPE/ANS): Consulta 

Pública nº 83 - Capital Regulatório referente ao Risco Operacional e 

Legal e Ajuste Goodwill (Ágio por expectativa de rentabilidade futura) 

no Patrimônio Líquido Ajustado (PLA); iv) Apresentação DIOPE/ANS: 

Consulta Pública nº 85 - Proposta de Atualização e Aprimoramento 

das Normas Contábeis; v) Apresentação DIPRO/ANS: Consulta 
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Pública nº 84 - Processo de atualização periódica do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde; vi) Apresentação da Federação 

Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde): A Pandemia e a 

Saúde Suplementar; e vii) Apresentação da Secretaria Nacional do 

Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública 

(SENACON/MJSP): Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 - 

Planos de Saúde. 

Destacaram-se ainda no contexto das atividades de representação 

institucional, as parcerias estabelecidas em torno dos seguintes inciativas: (i) 

Aliança “Todos pela Saúde”, formada por um grupo de especialistas de diversos 

setores da saúde, com o objetivo de contribuir para combater a pandemia nas 

diferentes classes sociais e apoiar as iniciativas da saúde pública (SUS), atuando 

nos eixos Informar (Esclarecimento e orientação da população), Proteger (Compra 

de equipamentos de proteção e ações de prevenção), Cuidar (Compra de 

equipamentos hospitalares e testagem da população, além de apoio na 

construção de Centros de Acolhimento) e Retomar (Apoio a pesquisas 

epidemiológicas e para o tratamento da Covid-19) – https://www.todospelasaude.org; e 

(ii) “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, liderado pela Rede Brasil, do 

Pacto Global. A colaboração entre o CONASEMS e o Coletivo “Covid Radar” teve 

como foco principal o desenvolvimento, a evolução/ acompanhamento e a 

divulgação do 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.  

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 Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS);  

b) Acompanhamento técnico dos trabalhos da Comissão Intersetorial de 

Vigilância em Saúde (CIVS) do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

https://www.todospelasaude.org/
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e dos GT tripartites: Grupo de Trabalho de Vigilância Sanitária (GT-

Visa); Grupo Técnico de Vigilância em Saúde (GT-VS); e GT-

Laboratório;   

c) Participação e acompanhamento técnico das atividades do Comitê 

Técnico Assessor de Imunização (CTAI); 

d) Elaboração de conteúdo e demais documentos relacionados ao 

acompanhamento das pautas, além de Notas Técnicas, Ofícios e 

Termos de Referência; 

e) Análise e validação de documentos técnicos do Ministério da Saúde;  

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

coletivas de imprensa, eventos, audiências públicas etc.;   

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) Acompanhamento e supervisão da pauta da CIT no que tange à VS;   

i) Orientação da realização de cursos, oficinas e seminários e demais 

atividades de assessoramento aos COSEMS e gestores municipais 

de saúde;   

j) Contribuição com os informes para o Boletim semanal do 

CONASEMS; 

k) Participação/promoção de reuniões para alinhamento e definição de 

temas e objetivos de cursos em parceria com diversas entidades, 

como OPAS, IPADS e Johnson & Johnson; como também no âmbito 

dos Projetos do PROADI-SUS; 

l) Acompanhamento técnico semanal, em conjunto com os respectivos 

parceiros, das agendas/atividades dos Projetos Aedes na Mira, 

ImunizaSUS, Ser Gestor SUS e HubCovid, e do Programa Saúde com 

Agente; 

m) Curadoria de conteúdo dos cursos dos Projetos ImunizaSUS, 

HubCovid, Ser Gestor SUS e do Programa Saúde com Agente, além 

de projeto com a OPAS/OMS;  

n) Revisão técnica de todos os produtos dos Projetos Aedes na Mira e 

ImunizaSUS (cursos de capacitação, pesquisa nacional e avaliação 

dos cursos de capacitação); 
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o) Validação dos produtos de Comunicação desses Projetos e das 

pautas de VS/AB, para postagem no Portal do CONASEMS e nas 

redes sociais da Entidade; e 

p) Participação na Missão da OPAS/OMS para identificação de 

experiências e boas práticas no enfrentamento à Covid-19. 

Além da atuação da Assessoria Técnica de Vigilância em Saúde nas 

discussões e na formatação para a implementação do Projeto ImunizaSUS, 

lançado pelo CONASEMS em parceria com o Ministério da Saúde (Tópico A), 

destacaram-se ainda, no período em tela, as atividades referentes ao Projeto 

HubCovid (Tópico B) e ao Informe CONASS e CONASEMS - Mudança no SIVEP-

GRIPE (Tópico C). 

A. PROJETO IMUNIZASUS 

O Projeto ImunizaSUS foi lançado pelo CONASEMS, em parceria com o 

Ministério da Saúde, com o apoio da Faculdade São Leopoldo Mandic, em 21 de 

janeiro de 2021, prevendo-se o desenvolvimento de ações de Pesquisa, 

Comunicação e Capacitação, essas últimas com o objetivo de capacitar até 94,5 

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

diretamente nas ações de imunização nos municípios. 

De acordo com o Projeto, as Unidades Básicas de Saúde (UBS), dentre 

outras instalações no âmbito do território, serão adaptadas para funcionar como 

salas de aula para a capacitação dos profissionais. A meta é transformar as mais 

de 46.000 (quarenta e seis mil) UBS do País em salas de aula. 

As teleaulas serão 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. 

A aula magna do Curso de Aperfeiçoamento “Fortalecimento das Ações de 

Imunização nos Territórios Municipais”, desenvolvido no âmbito do ImunizaSUS, 

foi realizada no dia 19 de março de 2021, e duas lives interativas ocorreram no 

mês de maio, conforme abordado no tópico A do subitem 4.2.6 do presente 

Relatório (Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde). 
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B. PROJETO HUBCOVID 

No dia 12 de março de 2021 foi lançado oficialmente o Projeto HubCovid, 

fruto da parceria entre CONASEMS, a Johnson & Johnson e o Instituto de 

Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS).  

Essa iniciativa, assim como outros programas de impacto social em 

resposta à pandemia da Covid-19, reforça a missão de apoiar e desenvolver os 

profissionais de saúde na linha de frente, para fortalecer os serviços primários de 

saúde e melhorar os níveis de atenção à saúde em nossas comunidades. O 

Projeto tem participação de infectologistas, epidemiologistas, sanitaristas, dentre 

outros profissionais da saúde, que integram ações de formação, gestão e 

comunicação com foco na Vigilância em Saúde e nas equipes de Atenção Primária 

à Saúde. 

O evento contou com abertura de Mauro Junqueira, Secretário Executivo 

do CONASEMS; Regiane Soccol, representante da Johnson & Johnson; e Thiago 

Trapé, Coordenador do Projeto HubCovid. Na ocasião, Mauro Junqueira ressaltou 

que um projeto focado em comunicação de qualidade sobre a pandemia é 

essencial para o momento vivido pelo País atualmente. “O HubCovid é um projeto 

inovador que irá apoiar ações de gestores e técnicos no enfrentamento da pandemia, 

combatendo Fake News e disponibilizando informação qualificada sobre a Covid-19”, 

disse. 

Em seguida, Regiane Soccol agradeceu a todos os presentes e se mostrou 

orgulhosa pelo lançamento. “Me sinto honrada de estar aqui trabalhando com esses 

parceiros, com toda a equipe do CONASEMS e demais profissionais especialistas. Nossa 

missão é apoiar e desenvolver os profissionais de saúde que estão na linha de frente e 

esperamos com este projeto fortalecer os serviços de saúde primário e demais níveis de 

atenção e melhorar os níveis de atenção à saúde que são oferecidos às nossas 

comunidades”, contou.  

Já Thiago Trapé falou sobre o desafio da criação do Projeto e da 

importância de disponibilizar um conteúdo de qualidade para apoiar gestores e 

profissionais de saúde na linha de frente. “Em conversa com o Dr. André Ribas 

perguntei quantos artigos sobre Covid-19 temos no dia de hoje e ele me disse que são 

112 mil. Nós temos esse compromisso de transformar todas essas informações 

relevantes, evidências científicas, verdades e boas práticas em uma tradução que pode 

ser um curso, uma comunicação direta ou em forma de apoio direto à gestão, como 

estamos fazendo nesse tripé que estruturamos aqui”, disse.  

O lançamento foi seguido pela roda de conversa “Covid-19: Desafios e 

avanços após 1 ano de pandemia”, com a mediação do médico epidemiologista 

Dr. André Ribas, que conversou com a Dra. Raquel Stucchi, médica infectologista, 
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professora da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e consultora da 

Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), e com a Dra. Daniele Queiroz, 

epidemiologista, enfermeira, Doutora em Saúde Pública e especialista na 

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

Durante a conversa, o público tirou dúvidas sobre assuntos como vacinação, 

novas variantes do Coronavírus, monitoramento de casos, isolamento de 

contatos, sequelas da Covid-19, avanço das pesquisas e a expectativa de futuro. 

FIGURA 12 
BANNER DA LIVE DE LANÇAMENTO DO PROJETO HUBCOVID  

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CONFIRA-COMO-FOI-A-LIVE-DE-LANCAMENTO-DO-PROJETO-

HUBCOVID/ 

C. INFORME CONASS E CONASEMS - MUDANÇA NO SIVEP-GRIPE 

Em 24 de março de 2021, o CONASS e o CONASEMS lançaram Nota nos 

seus respectivos Portais na Internet (https://www.conasems.org.br/informe-conass-e-

conasems-mudanca-no-sivep-gripe/) para esclarecer que solicitaram ao Ministério da 

Saúde a retirada temporária da obrigatoriedade do preenchimento dos campos 

Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cartão Nacional de Saúde (CNS), 

nacionalidade e imunização do paciente internado, no Sistema de Informação de 

Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), onde são inseridos dados de 

casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e óbitos provocadas por 

Covid-19. 

A medida, que foi atendida pelo Ministério da Saúde, viabilizou um período 

de transição para adequação do registro dessas informações nos serviços de 

saúde. A solicitação ocorreu pela ausência de comunicado aos Estados e 

Municípios em tempo oportuno. 

https://www.conasems.org.br/confira-como-foi-a-live-de-lancamento-do-projeto-hubcovid/
https://www.conasems.org.br/confira-como-foi-a-live-de-lancamento-do-projeto-hubcovid/
https://www.conasems.org.br/informe-conass-e-conasems-mudanca-no-sivep-gripe/
https://www.conasems.org.br/informe-conass-e-conasems-mudanca-no-sivep-gripe/
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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 março a junho de 2021, a atuação da Assessoria de 

Comunicação Social concentrou-se principalmente em assuntos relacionados à 

pandemia da Covid-19.  

Com o início da vacinação contra a doença no Brasil, a gestão municipal 

precisou reorganizar a rede para atender a demanda com a alta procura da 

população pelos imunizantes. O agravamento da pandemia nesse período 

também exigiu dos (as) gestores (as) e profissionais de saúde o acesso mais 

rápido a informações técnicas relevantes que auxiliassem na tomada de decisões 

no gerenciamento de medicamentos para intubação orotraqueal, leitos de UTI 

Covid-19, estoque de oxigênio, dentre outros inúmeros fatores relevantes para o 

atendimento à população.  

A alimentação constante do hotsite do CONASEMS, no endereço eletrônico 

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

notas pelos grupos de WhatsApp e a utilização massiva das redes sociais 

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

para auxiliar os gestores nos seus respectivos processos decisórios.  

Nesse período, as redes sociais do CONASEMS atingiram números 

relevantes de alcance, seguidores e inscritos, compartilhamentos e “curtidas”. 

Como é possível ver nos tópicos A e B a seguir, os números mostram como o 

conteúdo elaborado em conjunto com a equipe da Assessoria Técnica deste 

Conselho foi de extrema utilidade para a gestão municipal e para os profissionais 

de saúde. 

A. PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET 

De 1º de março a 30 de junho de 2021, o site do CONASEMS registrou 

498.000 (quatrocentos e noventa e oito mil) acessos e 725.000 (setecentas e vinte 

e cinco mil) navegações pelo conteúdo do Portal. 

GRÁFICO I – ACESSOS AO PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET 

MARÇO A JUNHO DE 2021 

 

FONTE:  GOOGLE ANALYTICS (2021) 

 

 

 

https://www.conasems.org.br/imunizasus-aula-magna-de-lancamento-acontece-nesta-sexta-feira-19/
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A Tabela IX, 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 IX 
LISTAGEM DAS 10 MATÉRIAS MAIS LIDAS NO SITE DO CONASEMS NO PERÍODO DE 

MARÇO A JUNHO DE 2021 

FONTE: GOOGLE ANALYTICS (2021) 

A Tabela X, adiante, contém o número de notícias postadas no Portal do 

CONASEMS na internet, em https://www.conasems.org.br/relatorio-postagens/, 

no período de 1º de março a 30 de junho de 2021, contendo informações sobre 

eventos realizados pela Entidade, notícias diversas consideradas de interesse dos 

gestores municipais e a divulgação do Boletim de Legislação Diária Nacional.  

No total, foram postadas 347 (trezentas e quarenta e sete) matérias, com 

preponderância no mês de março de 2021, que registrou a postagem de 36% 

(trinta e seis por cento) do total. Registre-se, ainda, que do total de postagens, 85 

(oitenta e cinco) foram referentes ao Boletim de Legislação Diária Nacional, 

perfazendo 24% (vinte e quatro por cento). 

https://www.conasems.org.br/relatorio-postagens/
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TABELA X 

NÚMERO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NO PORTAL DO CONASEMS NA INTERNET 
MARÇO A JUNHO DE 2021 

MÊS NÚMERO DE POSTAGENS % 

Março/2021 127 postagens 36% 

Abril/2021 82 postagens 24% 

Maio/2021 69 postagens 20% 

Junho/2021 69 postagens 20% 

TOTAL 347 postagens 100% 

FONTE: PORTAL NA INTERNET (HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/RELATÓRIO-POSTAGENS/) 

B. CANAIS DO CONASEMS NO YOUTUBE E NO INSTAGRAM 

Ao longo do quadrimestre de referência do presente Relatório, o 

CONASEMS consolidou-se mais ainda 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.  

Os dados constantes do Gráfico II a seguir apresentam os principais 

números relacionados ao canal do CONASEMS no Youtube. No período de 1º de 

março a 30 de junho de 2021, foram registrados 295.800 (duzentos e noventa e 

cinco mil e oitocentos) acessos ao Canal, com 11.700 (onze mil e setecentos) 

inscritos e tempo de visualização de 51.500 (cinquenta e uma mil e quinhentas) 

horas.  

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

PERÍODO DE MARÇO A JUNHO 2021 

 
FONTE: YOUTUBE 
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Relativamente à página do CONASEMS no Instagram, merecem 

destaque, além dos conteúdos gerados com orientações técnicas para a 

condução da pandemia no Brasil, os posts relativos ao Projeto ImunizaSUS, que 

resultaram no crescimento da página como uma fonte de informação, não apenas 

para os alunos do Curso do Projeto, mas para outros profissionais de saúde e a 

população em geral, sobre as boas práticas não farmacológicas durante a 

pandemia, orientações sobre os imunizantes contra a Covid-19 autorizados pela 

ANVISA, dentre outros assuntos. 

FIGURA 13 
EXEMPLOS DE POSTS PUBLICADOS NO PERFIL DO PROJETO IMUNIZASUS NO 

INSTAGRAM NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2021 

 

   FONTE: PRÓPRIA (INSTAGRAM CONASEMS 2021) 

A Tabela XI, 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. 

TABELA XI 
PRINCIPAIS CONTEÚDOS PRODUZIDOS/PUBLICADOS NO PORTAL DO CONASEMS NA 

INTERNET E NO CANAL DO CONASEMS NO YOUTUBE 
MARÇO A JUNHO DE 2021 

 DATA CONTEÚDOS PRODUZIDOS / PUBLICADOS 

MARÇO/2021 

12/03/2021 Live de “Lançamento do Projeto HubCovid”  

1. https://www.youtube.com/watch?v=Ok-EbiQlNK8 

19/03/2021 Live “Aula Magna de Lançamento do ImunizaSUS”  

2. https://www.youtube.com/watch?v=TuHih_Z6PoM&t=121s 

http://www.conasems.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Ok-EbiQlNK8
about:blank
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 DATA CONTEÚDOS PRODUZIDOS / PUBLICADOS 

MARÇO/2021 

23/03/2021 Nota Conjunta CONASS e CONASEMS recomendando a suspensão de 
cirurgias eletivas 

3. https://www.conasems.org.br/nota-conjunta-conass-e-conasems-
recomendam-a-suspensao-de-cirurgias-eletivas/ 

ABRIL/2021 

14/04/2021 #oSUSquefazemos: Campanha de valorização do SUS divulga ações de 
imunização contra a Covid-19 

4. https://www.conasems.org.br/osusquefazemos-campanha-de-
valorizacao-do-sus-divulga-acoes-de-imunizacao-contra-a-covid-19/  

19/04/2021 Publicada 4ª edição do Guia Orientador para o enfrentamento da pandemia 

https://www.conasems.org.br/publicada-4a-edicao-do-guia-orientador-
para-o-enfrentamento-da-pandemia/  

29/04/2021 Pautas de Distribuição das vacinas contra a Covid-19 

5. https://www.conasems.org.br/confira-a-atualizacao-das-pautas-de-
distribuicao-das-vacinas-contra-a-covid-19/  

MAIO/2021 

07/05/2021 Live “O Papel do ACS e ACE no enfrentamento à Covid-19”  

https://www.conasems.org.br/live-hubcovid-o-papel-do-acs-e-ace-no-
enfrentamento-a-covid-19/  

10/05/2021 Orientações sobre intubação orotraqueal e otimização do uso de oxigênio 
em pacientes com Covid-19  

6. https://www.conasems.org.br/orientacoes-sobre-intubacao-orotraqueal-e-
otimizacao-do-uso-de-oxigenio-em-pacientes-com-covid-19/  

28/05/2021 Live “História da vacinação e de doenças erradicadas” 

7. https://www.youtube.com/watch?v=QeOESpl2NP0  

28/05/2021 Nota Técnica: início da vacinação da população em geral contra Covid-19 

8. https://www.conasems.org.br/nota-tecnica-sobre-inicio-da-vacinacao-da-
populacao-geral-contra-covid-19/  

JUNHO/2021 

01/06/2021 Live “Treinamento on-line sobre o Sistema DigiSUS Gestor – Módulo 
Planejamento (DGMP) ”  

9. https://www.youtube.com/watch?v=7b79flvTe9I  

11/06/2021 Live “Pós-Covid: desafios no cuidado”  

10. https://www.youtube.com/watch?v=qIwyGg3wbdM  

29/06/2021 Início da série de reportagens Brasil aqui tem SUS com a experiência de 
Santarém/PA: “Drive Fluvial é uma das estratégias de vacinação em áreas 
ribeirinhas” 

11. https://www.conasems.org.br/drive-fluvial-e-uma-das-estrategias-de-
vacinacao-em-areas-ribeirinhas/ 

FONTE: PORTAL NA INTERNET E CANAL NO YOUTUBE DO CONASEMS 

about:blank
about:blank
https://www.conasems.org.br/osusquefazemos-campanha-de-valorizacao-do-sus-divulga-acoes-de-imunizacao-contra-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/osusquefazemos-campanha-de-valorizacao-do-sus-divulga-acoes-de-imunizacao-contra-a-covid-19/
about:blank
about:blank
https://www.conasems.org.br/confira-a-atualizacao-das-pautas-de-distribuicao-das-vacinas-contra-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/confira-a-atualizacao-das-pautas-de-distribuicao-das-vacinas-contra-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/live-hubcovid-o-papel-do-acs-e-ace-no-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/live-hubcovid-o-papel-do-acs-e-ace-no-enfrentamento-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/orientacoes-sobre-intubacao-orotraqueal-e-otimizacao-do-uso-de-oxigenio-em-pacientes-com-covid-19/
https://www.conasems.org.br/orientacoes-sobre-intubacao-orotraqueal-e-otimizacao-do-uso-de-oxigenio-em-pacientes-com-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=QeOESpl2NP0
https://www.conasems.org.br/nota-tecnica-sobre-inicio-da-vacinacao-da-populacao-geral-contra-covid-19/
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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; 

b) Elaboração de pareceres e respostas às consultas encaminhadas ao 

setor no período; 

c) Suporte jurídico aos Projetos Aedes na Mira, ImunizaSUS, Saúde 

com Agente e Gestão Municipal do SUS (Ser Gestor SUS); 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 

(GTDS); (iv) Comitê Técnico do Projeto ImunizaSUS; e (v) Comissão 

Eleitoral do CONASEMS – 2021. 

No período sob referência, o CONASEMS, por meio de sua Assessoria 

Jurídica, participou, na qualidade de membro, das atividades do Comitê Executivo 

do Fórum da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com destaque para 

a discussão sobre a Resolução de Estruturação dos Comitês Estaduais de 

Saúde; o Termo de Cooperação firmado entre o CNJ e o Ministério da Saúde, 

que prevê a assinatura de projetos com os Hospitais Albert Einstein e Sírio 

Libanês; o Seminário Digital em Comemoração ao Dia Mundial da Saúde II; e o 

Plano Nacional para o Poder Judiciário: “Judicialização e Sociedade: ações para 

o acesso à saúde pública de qualidade”. 

Além disso, nesses meses a Assessoria Jurídica fez o acompanhamento 

da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia e foi responsável, em 

conjunto com o Gabinete do CONASEMS, pela organização de documentação 
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solicitada à Entidade, bem como demais documentos e materiais que pudessem 

vir a ser solicitados no curso da CPI. 

A Assessoria Jurídica também acompanhou audiências judiciais que 

ocorreram no período, relativas à pandemia de Covid-19, tais como a audiência 

no Tribunal Regional Federal (TRF) da 3º Região e audiência com o Ministério 

Público Federal (MPF) do Distrito Federal. 

No tocante ao Projeto "Judicialização da Saúde nos municípios: como 

responder e prevenir", que conta com o apoio do consultor Daniel Wang, professor 

de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a Assessoria Jurídica deu 

continuidade ao trabalho decorrente da “Chamada de Artigos para Publicação 

sobre Judicialização da Saúde nos Municípios e Experiências Exitosas” e, 

atendendo a pedido dos autores, prorrogou o prazo inicialmente previsto para 

envio da primeira versão do artigo e, consequentemente, dos prazos que lhe 

sucederam. Ainda no escopo do Projeto, a Assessoria Jurídica deu continuidade 

à revisão final dos três primeiros manuais da série, cuja publicação está prevista 

para julho de 2021. 

Considerando a intensificação do número de demandas encaminhadas à 

Assessoria Jurídica, seja por ampliação das demandas efetuadas pelos Órgãos 

Superiores de Direção e Administração e demais áreas do CONASEMS, seja pelo 

crescimento de consultas formuladas por municípios e por COSEMS, além do 

aumento expressivo de demandas advindas de atores externos, sobretudo do 

Sistema de Justiça e órgãos de controle, foi efetuada a contratação da Sociedade 

de Advogados Tadahiro Tsubouchi Advocacia e Consultoria – EPP para fins de 

prestação de serviços de consultoria jurídica. A referida consultoria tem atuado 

sob demanda e supervisão da Assessoria Jurídica e prestado apoio na elaboração 

de pareceres, notas jurídicas e demais documentos de cunho jurídico com vistas 

ao atendimento de consultas e, ainda, tem comparecido a assembleias e reuniões, 

quando necessário.  

No quadrimestre em comento a Assessoria Jurídica também assumiu a 

condução da Programa de Integridade do CONASEMS, com destaque para a 

gestão do Canal de Denúncias da Entidade. O Canal é exclusivo para receber 

denúncias sobre ocorrências de irregularidades, descumprimento da legislação, 

ou a existência de condutas inapropriadas ou antiéticas porventura praticadas por 

dirigentes e colaboradores do CONASEMS. 

Também coube à Assessoria Jurídica no referido quadrimestre iniciar a 

elaboração do módulo sobre Judicialização da Saúde do Curso de Aprimoramento 

em Gestão Municipal do SUS (Projeto Ser Gestor SUS). 
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Por fim, acerca do acompanhamento de processos judiciais, cumpre relatar 

que durante os meses de março a junho de 2021 foram acompanhados pela 

Assessoria Jurídica os processos listados na Tabela XII a seguir, nos quais o 

CONASEMS participa enquanto amicus curiae ou parte: 

TABELA XII 
 PROJETOS JUDICIAIS ACOMPANHADOS PELA ASSESSORIA JURÍDICA DO CONASEMS 

NO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO DE 2021  

PARTES Nº DO PROCESSO LOCAL 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) 

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 

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 (2011) 

Cumpre registrar que em face da manifestação do CONASEMS nos autos 

do Proc. nº 5044034-65.2020.4.04.7100/RS, em trâmite na 2ª Vara Federal de 

Porto Alegre/RS, no sentido de não possuir interesse em figurar no processo na 
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condição de amicus curiae, o juízo determinou a sua exclusão da autuação, 

precisamente em 14/04/2021. 

Embora tenha sido realizada manifestação semelhante nos autos do 

Processo nº 5009276-60.2020.4.04.7100/RS, que tramita na 5ª Vara Federal de 

Porto Alegre/RS, ainda não houve decisão do juízo excluindo o CONASEMS do 

Processo.  

Por fim, é oportuno informar que o Processo nº 5045252-

93.2017.4.04.0000/RS que tramitou no Tribunal Regional Federal da 4ª região, 

após julgamento do Recurso Especial nº 1.828.993, foi baixado em 28/04/2021. 

Ao final, corroborando com os argumentos explicitados pelo CONASEMS nos 

autos, foi ratificada a seguinte tese: "...A composição da tripulação das Ambulâncias 

de Suporte Básico - Tipo B e das Unidades de Suporte Básico de Vida Terrestre (USB) 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU sem a presença de enfermeiro 

não ofende, mas sim concretiza, o que dispõem os artigos 11, 12, 13 e 15 da Lei nº 

7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem...".   

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, 
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para acompanhamento e deliberação sobre os assuntos de natureza estratégica 

afetos à Entidade. 

A Tabela XIII 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 XIII 
AGENDA DE COMPROMISSOS INSTITUCIONAIS DO CONASEMS 

PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2021 

DATA COMPROMISSOS 

MARÇO DE 2021 

Terça - 02 

Reunião: Projetos da Assistência Farmacêutica 

Gabinete de Crise 

Reunião: Critérios para distribuição da reserva de Vacinas 

Quarta - 03 

Acolhimento de Gestores do SUS  2021 - COSEMS/ES 

Reunião Novo Nordisk: Campanha Caneta da Saúde / SUS 

Cerimônia do Dia Mundial  das  Anomalias Congênitas (DASNT/SVS/MS) 

Reunião Coloplast 

Reunião SAES/MS 

Reunião Mindray 

Quinta - 04 

Reunião Conjunta SVS/CONASS/CONASEMS: Vacinação  

Reunião Equipe da Rede Colaborativa 

Reunião  Instituto Oncoguia 

Sexta - 05 
Acolhimento Novos Gestores Amapá  

Reunião  NTW Contabilidade (empresa contratada pelo CONASEMS) 

Segunda - 08 

Reunião CONASS e CONASEMS: Rede Governança Brasil (RGB) Instituto 
Latino-Americano de Governança e Compliance Público (IGCP)  

Reunião SAPS/MS 

Reunião SETEC/MEC 

Discussão interna sobre o Curso do Ser Gestor SUS 

Terça - 09 

Reunião SGTES/MS  

Reunião Extraordinária do Conselho Superior FIOCRUZ 

Gravação remota de vídeo com o Canal Mais Conasems 

Gabinete de Crise 

Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS 

Reunião Senador Luis Carlos Hein 
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DATA COMPROMISSOS 

Quarta - 10 

Reunião  Wolters  Kluwer Health  

Reunião CONASS e  CONASEMS 

Reunião  Coronel Ramos - DGIP/MS 

Reunião Takeda 

Reunião  Coronel Pinheiro – DESID/MS 

Reunião  sobre  Intubação Orotraqueal (IOT) 

Reunião Hospital de  Itanhandú/MG 

Quinta - 11 

Reunião Virtual Conjunta SVS / CONASS / CONASEMS: Vacinação  

Cerimônia de Abertura do 34 º Congresso de  Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo – Virtual 

Reunião  Interna: Diligência Gran Prime 

34º Congresso COSEMS/SP - "Live: Financiamento do SUS: desafios da 
Gestão Municipal no Cenário pós pandemia” 

Sexta - 12 

Reunião Assessor Técnico Diogo Demarchi e Consultora Marizélia Leão  

Reunião com o Ministro de Estado da Saúde 

Lançamento do Projeto HubCovid 

Segunda - 15 
Reunião Conselho Superior de Estudos Avançados da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo – CONSEA/FIESP 

Terça - 16 

Reunião FNS: Investe SUS  

Audiência Câmara dos Deputados 

Reunião Consultor Externo  Augusto Navarro 

Colegiado Gestor do PLANIFICASUS  

Gabinete de Crise 

Welcome Saúde 

Reunião Assessoria Técnica do CONASEMS 

Quinta - 18 Exibição prévia da aula magna do Projeto ImunizaSUS 

Sexta - 19 

Reunião Gerência Administrativa/Gerência Geral do CONASEMS 

Reunião Secretário de  Vigilância em Saúde / MS 

Webinário FIESP 

Segunda - 22 
Reunião CONASS e CONASEMS 

Reunião: Plano Nacional de Imunização 

Terça - 23 

Reunião sobre IOT  

Reunião SVS/MS 

Reunião da Comissão Externa da CD de Enfrentamento à Covid-19 

Reunião  OPAS, CONASS e CONASEMS 

Reunião BD Medical 

Reunião Assessoria Técnica do CONASEMS 
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DATA COMPROMISSOS 

Quarta - 24 

Reunião para apresentação da Estratégia QualiNEO  

Reunião  Coronel Pinheiro - DESID/MS 

Reunião da Diretoria Executiva do CONASEMS (videoconferência) 

Quinta - 25 

Reunião do Comitê Gestor PROADI-SUS  

Reunião "AstraZeneca" Brasil 

Gravação no Estúdio do CONASEMS 

Reunião de alinhamento SAPS/MS 

Sexta - 26 

Reunião pós CONITEC – SCTIE/MS 

ImunizaSUS: Orientações para reformulação do Projeto/TR 

1ª Reunião da Força Tarela “Medicamentos Intubação” 
(OPAS/MS/CONASS/CONASEMS) 

Palestra para alunos de Medicina do Centro Universitário de Pato 
Branco/PR 

Segunda - 29 
Reunião Equipe de Comunicação do Canal Mais Conasems  

Reunião Mindray 

Terça - 30 

Reunião: Comissão Externa  da  Câmara  dos Deputados  

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da Segunda Dose de Vacina do 
Butantan e FIOCRUZ 

2ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do PROADI-SUS 

Reunião da CIT (Sede da OPAS/OMS) 

Quarta - 31 

Gravação no Centro de Produção Audiovisual (Estúdio do Mais Conasems)  

Reunião Rede Consórcio - Victor (Presencial) 

Reunião DGIP/MS 

ABRIL DE 2021 

Quinta - 01 

Solenidade de Posse Diretoria COSEMS/SC 

Reunião SAPS/MS (Daniela Ribeiro) 

Reunião  SAES/MS (Secretários Estaduais / CONASS / CONASEMS) 

Segunda - 05 Reunião SGTES/MS 

Terça - 06 

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da Segunda Dose de Vacina do 
Butantan e Fiocruz  

Reunião Instituto ONCOGUIA 

Reunião sobre Medidas Provisórias 

Gabinete de Crise 

Reunião Ministério Público Federal - MPF 

Quarta - 07 

Reunião Hospitais Sírio Libanês e Beneficência Portuguesa  

Reunião SAPS/MS 

Visita de apresentação do novo Secretário da SE/MS/CONASEMS 

Reunião  SE/MS: Alinhamento de Oxigênio 

Debate relativo ao Dia Mundial da Saúde 



145 
 

DATA COMPROMISSOS 

Quinta - 08 

Reunião Virtual Conjunta SVS / CONASS / CONASEMS: Vacinação  

Reunião MRP Auditoria 

Reunião ABBOTT (empresa de saúde global) 

Reunião Equipe de Comunicação do Canal Mais Conasems 

Sexta - 09 
Reunião Virtual Conjunta SVS / CONASS / CONASEMS: Vacinação  

Reunião FIOCRUZ 

Segunda - 12 

Lançamento  da Campanha  Nacional  de Vacinação contra a Gripe 

Reunião Saúde Mental 

Entrevista  Coordenadora de Evidências e Informações Estratégicas para a 
Gestão  em  Saúde (Departamento de Ciência e Tecnologia / MS) 

Reunião: Fonte de informação medicamentosa (Vidal)  

Reunião Tripartite (SAES/MS)  

Reunião TCU Virtual: Auditoria - Qualidade das informações publicadas nos 
portais públicos 

Reunião Comissão Seleção TRPJ 016/2021 (Curso do Ser Gestor SUS) 

Terça - 13 

Reunião do Conselho Fiscal do CONASEMS (videoconferência) 

Reunião recorrente: Liberação da Guarda da Segunda Dose de Vacina do 
Butantan  e  FIOCRUZ (SVS/CONASS/CONASEMS) 

Reunião Comissão  Externa  de Enfrentamento à Covid-19: As Novas 
Variantes  da  Covid-19 

Gabinete de Crise 

Reunião Assessoria Técnica do CONASEMS 

Reunião Comissão Seleção TRPJ 016/2021 (Curso do Ser Gestor SUS) 

Quarta - 14 

Conversa entre o Presidente da Associação Brasileira de Municípios - ABM 
e CONASEMS   

Reunião Assessoria Jurídica do CONASEMS 

Reunião Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e 
Agentes de Combate a Endemias - CONACS 

Webinário Abertura Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC 

Reunião  Instituição Abificc (Pascoal Marracini) 

Reunião sobre IOT 

Reunião Serviço Social da Indústria/Confederação Nacional da Indústria - 
SESI/CNI e CONASEMS 

Quinta - 15 

Reunião Prefeito Jairo Jorge (Canoas/RS) 

Audiência Pública: Vacinas Contra a Covid-19 para População Idosa 

Reunião: Aplicativo Assistência Farmacêutica 

Reunião DGIP/MS: Curso de aperfeiçoamento para gestores e equipes 

Reunião com a Assessora Técnica do CONASEMS,  Blenda Pereira 

Acolhimento Novos Gestores COSEMS/PE 
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DATA COMPROMISSOS 

Segunda - 19 

Reunião Hospital de São Lourenço: Oncologia  

Audiência TRF3: Kit intubação (indisponibilidade de insumos) 

Reunião DRAC/MS: Discussão da Nova Portaria de Leitos de UTI 

Reunião:  TRPJ 016/2021 (Resposta ao Recurso da FUNDEP) 

Reunião CONASEMS/CONASS: Discutir suspensão de metas quali/quanti 
para prestadores de serviços ao SUS e as Organizações Sociais - OS 

Terça - 20 

Reunião  SMS Florianópolis e COSEMS/SC  

Reunião Virtual SVS, CONASS, CONASEMS, Butantan e FIOCRUZ 

Reunião DGIP/MS: Convênio CONASEMS 

Gabinete de Crise 

Videoconferência sobre as organizações sociais e a não obrigatoriedade de 
manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos 
prestadores de serviço de saúde no âmbito do SUS (PL 850/2021 e PL 
4384/2020) 

Quarta - 21 

Reunião  SMS Florianópolis e COSEMS/SC  

“Lançamento do documento sobre a Perspectiva de Curso de Vida em 
Saúde Pública” 

Quinta - 22 

Reunião Encore Educação Médica / CONASEMS  

Audiência Pública CT (Comissão Temporária) Covid-19 (Senado Federal) 

Reunião Novartis 

Sexta - 23 

Reunião FNP e SMS sobre finanças  

Reunião de orientação: Depoimento MPF/DF 

8º Encontro do Fórum DCNT: Prioridades atuais em Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis - DCNT 

Reunião com o TCU 

Reunião Entidades Privadas de Saúde 

Segunda - 26 

Reunião Senador Luis  Heinze  

Reunião com Assessor Técnico do CONASEMS, Flávio Álvares 

Reunião ABBOTT / CONASEMS 

Reunião Presidente Federação Nacional dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate às Endemias - FENASCE 

Reunião Itanhandu/MG 

Terça - 27 

Abertura do Processo de Avaliação: Termo de Cooperação OPAS nº 61  

Reunião recorrente: SVS/CONASEMS/CONASS 

Prévia Comitê Gestor PROADI-SUS 

Depoimento  do Presidente 

Gabinete de Crise 

Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS 
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DATA COMPROMISSOS 

Quarta - 28 

Reunião Proj. Regionalização PROADI-SUS: Apresentação no CONARES 

Assembleia CONASS: Posse nova Diretoria 

Reunião do CONARES (videoconferência) 

Quinta - 29 

Reunião SVS/MS  

Reunião Presidente COSEMS/PR 

Reunião Gabinete da SE/MS 

Reunião Presidente do Senado (Rodrigo Pacheco) 

Websérie AB 

Sexta - 30 
Reunião  Comitê Gestor Projeto PROADI-SUS 

Reunião CIT (Sede da OPAS/OMS) 

MAIO DE 2021 

Segunda - 03 

Reunião Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN),  Institute 

for Healthcare Improvement (IHI), CONASS e CONASEMS  

Agenda Interna com Assessor Técnico, Sylvio Guimarães 

Audiência Pública Câmara dos Deputados 

Reunião Conjunta SVS, CONASS e CONASEMS 

Reunião Johnson & Johnson 

Reunião CONASS e DATASUS/SE/MS (Jackson) 

Terça - 04 

Reunião Presidente FNP e Conectar   

Reunião Conjunta SVS, CONASS e CONASEMS 

Reunião  Interna (Secretário Executivo) 

Reunião DGIP/SE/MS e CONASEMS 

Reunião CD: Enfrentamento à Covid-19 

Gabinete de Crise 

Reunião da Assessoria Técnica do CONASEMS 

Reunião COSEMS/MG 

Quarta - 05 

Reunião Parceria para Estruturação de Comunidades de Práticas 
(FIOCRUZ/BID)  

Lançamento da Pesquisa de Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil 
(PrevCov) 

Reunião Interna: CPI 

Reunião HAOC (Ana Paula) 

Reunião: MBA em Serviço de Saúde Hospitalar e Gestão Hospitalar 

Quinta - 06 

Reunião SVS/MS: Vacinação   

Reunião HAOC (Ana Paula) 

Reunião  Interna: Projeto PROADI-SUS 

Sexta - 07 Reunião Conjunta SVS, CONASS e CONASEMS 
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DATA COMPROMISSOS 

Segunda - 10 
Audiência Pública: Enfretamento à Pandemia do Covid-19 na Amazônia  

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan 

Terça - 11 

Reunião com a Encore Educação Médica & Prof. Dr. Sérgio Dib/Prof. Dr. 
João Roberto de Sá/ Prof. Dr. João Eduardo Salles   

Reunião  Interna: Análise  do  Projeto  de  Lei Complementar (PLP) nº 
63/2021 

Cerimônia  de Liberação de recursos para Atenção Primária à Saúde no 
enfrentamento da Covid-19 

Quarta - 12 

Reunião: Curso EAD para os ACS e ACE (Convênio CONASEMS/MS) 

Solenidade Ministro da Saúde: Lançamento da Campanha de 
Conscientização  sobre  as Medidas  Preventivas  e Vacinação Contra a 
Covid-19 

Reunião FNS/MS 

Reunião CONASEMS/CONASS/SESAI/MS: Vacinação dos Indígenas em 
contexto urbanizado - Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 

Reunião CONASEMS / SVS/ MS 

Gabinete de Crise 

Reunião Hospital Beneficência Portuguesa 

Reunião Faculdade SUPREMA/MG 

Reunião  Equipe Comunicação Social  do CONASEMS 

Quinta - 13 

Reunião SVS/MS  

Reunião Claro S.A.: Apoio aos Projetos CONASEMS 

Audiência Pública: Comissão de Seguridade Social e Família 

Sexta - 14 

Reunião Gerência Administrativa/Gerência Geral do CONASEMS  

Live Presidente do Senado Federal 

Reunião CONASEMS / Roche Diagnóstica 

Reunião Preparatória para a 80ª Reunião Geral FNP 

Reunião CONASEMS, CONASS e SVS 

Reunião CONASEMS / COSEMS 

Segunda - 17 

Reunião: Diligência São Leopoldo Mandic  

Reunião Recorrente: Guarda da 2ª Dose de Vacina do Butantan 

Reunião SE/MS: Doação Rede Frios 

Reunião Preparatória da Saúde para a 80ª Reunião Geral FNP 

Terça - 18 

Solenidade de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal Biênio 2021/2023 

Reunião: Programa Saúde com Agente 

Reunião CMB: PL Enfermagem 

Reunião Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES/MG 

Audiência Pública: Priorização na Vacinação contra a Covid-19 para 
Pessoas com Deficiência 

Comissão Externa de Enfrentamento à Covid19: Audiência Pública 
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DATA COMPROMISSOS 

Gabinete de Crise 

Cerimônia de Abertura da 2ª Turma de Especialização de Epidemiologia de 
Campo Aplicada ao SUS 

Quarta - 19 

Reunião Escritório CONASEMS  

Reunião CONASEMS / Apoiadores do Projeto Rede Colaborativa 

Reunião: Alinhamentos CONASEMS / PROADI-SUS 

Reunião: Oftalmologia 

Quinta - 20 

Reunião Conjunta CONASEMS, CONASS  e SVS/MS: Vacinação   

80ª Reunião Geral FNP 

Reunião Presidente COSEMS/AM 

Reunião Grupo Executivo Curso do Ser Gestor SUS 

Reunião Claro S.A. 

Reunião ABBOTT (Otávio) 

Reunião:  Projetos PROADI-SUS 

Sexta - 21 

Reunião Gerência Administrativa/Gerência Geral do CONASEMS 

XI Fórum Nacional sobre Medicamentos na Vacinação  de  Rotina em 
Tempos de Pandemia 

Segunda - 24 

Reunião Departamento de Gestão da Educação na Saúde  - DEGES/ 
SGTES/MS 

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan 

Briefing da Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 

Terça - 25 

Reunião Entidades Filantrópicas e CONASEMS - Piso Salarial dos 
Enfermeiros (Senado Federal)  

Reunião: Metodologia do Projeto Rede Colaborativa 

Reunião: Alinhamento do Comitê Gestor PROADI-SUS 

Reunião: Estratégia de Testagem 

Gabinete de Crise 

Quarta - 26 

Reunião  Rede Nacional de Consórcios  

Reunião: Saúde com Agente 

Reunião: Discussão da Portaria Orçamento Geral da União - OGU 

Reunião da Diretoria Executiva do CONASEMS (videoconferência) 

Cerimônia de Sanção do Projeto de Lei nº 5043 (Ampliação do Teste do 
Pezinho) 

Quinta - 27 

Reunião Conjunta CONASEMS, CONASS e SVS/MS 

4ª Reunião Ordinária do Comitê Gestor do PROADI-SUS 2021 

Reunião CIT (Sede da OPAS/OMS) 

Assembleia  Geral Extraordinária (Abificc) 
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Sexta - 28 

Reunião Presidentes do CONASEMS e CONASS 

Reunião Prefeito e Secretário de Saúde de Canápolis/BA 

Reunião Associação Nacional de Hospitais Privados Anahp (Dep. Marcos 
Pestana e Ex-Governador Antonio Brito) 

Reunião CONASEMS e CONASS 

Reunião Gerência Administrativa/Gerência Geral do CONASEMS 

Segunda - 31 

Reunião Virtual Ministério Público do Trabalho - MPT/RN (Sra. Ileana) 

Reunião Virtual HAOC (Ana Paula) 

Reunião Virtual SE/MS: Cilindros de oxigênio 

Reunião Professor Dr. Ivan Castro – Diretor de Relações Institucionais 
Encore Educação Médica (chamada telefônica): possibilidade de 
disponibilização, durante alguns dias, de um acesso à plataforma do 
CONASEMS (Curso do ImunizaSUS), com o objetivo dos professores 
conhecerem os conteúdos 

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan (webconferência) 

Integra Saúde 2021 “Perspectivas de Financiamento da Assistência 
Hospitalar no Brasil” (webconferência) 

Reunião CNM (webconferência) 

Reunião: Protocolo Covid-19 (webconferência) 

JUNHO DE 2021 

Terça - 01 

Reunião Virtual FNP: discussão de alternativas para a entrada de 
passageiros vindos de outros países e as necessárias fiscalizações 
sanitárias diante da pandemia da Covid-19 

Reunião Virtual: Piso de Enfermagem 

Reunião Novartis  

Reunião Presencial Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST/AIDS 
(Gerson) 

Reunião Presencial Sociedade Brasileira de Medicina de Família e 
Comunidade - SBMFC (Sra. Ziliete) 

Reunião SE/MS: Situação da Pandemia 

Reunião Virtual com Nilo Baracho 

Cerimônia de Assinatura do contrato de transferência de tecnologia da 
AstraZeneca para a Fiocruz (Auditório Emílio Ribas/MS) 

Quarta - 02 Agenda de Apresentação Projeto Integra (Virtual) 

Segunda - 07 

Reunião Assessoria Técnica (webconferência) 

Reunião Instituto Oncoguia (webconferência) 

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan (webconferência) 

Workshop Novartis (webconferência) 

Audiência Pública – CSSF/CD – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
– SAMU (webconferência) 

Sessão de Debate-Passaporte Nacional de Imunização e Segurança 
Sanitária (PSS) (webconferência) 
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Terça - 08 

Reunião Interna Secretário Executivo: “PL Ricardo Barros” 

Fórum da Saúde CNJ: Assessoria Jurídica (webconferência) 

FEHOSP – 30º Congresso de Presidentes, Provedores, Diretores e 
Administradores Hospitalares de Santas Casas – Secretário Executivo 
(webconferência) 

Gabinete de Crise (Auditório Emílio Ribas/MS) 

Quarta - 09 

Reunião Coloplast (webconferência) 

Audiência Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa 
(INTERFARM)A e CONASEMS (webconferência) 

Reunião CONASEMS, CONASS e CONJUR/MS (Gabinete da SAPS/MS) 

Reunião Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro Junqueira, com Sr. 
Eri Medeiros (webconferência) 

Quinta - 10 
I Fórum de Debates –Temas Emergenciais para Atenção Primária à Saúde  
- APS (webconferência) 

Sexta - 11 

Reunião OPAS/OMS: Inovação em IS4H (Information Systems For Health) 
e Projeto (presencial) 

Reunião DAHU/SAES/MS (Sra. Adriana Melo) 

Segunda - 14 

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan (webconferência) 

Lançamento da Campanha Nacional de Doação de Sangue (Auditório 
Emilio Ribas/MS) 

Reunião FNP, MS e CONASEMS (webconferência) 

Terça - 15 
Reunião do Conselho Fiscal do CONASEMS (webconferência) 

Gabinete de Crise (Auditório Emilio Ribas/MS) 

Quarta - 16 

Reunião Presidente do Senado (Senado Federal) 

Reunião COLOPLAST (presencial) 

Reunião SGTES/MS: Saúde Mental (webconferência) 

Reunião DENASUS, CONASS, CONASEMS e FIOCRUZ: Pesquisas 
DENASUS / FIOCRUZ 

Quinta - 17 Reunião com o DAHU/SAES/MS (webconferência) 

Sexta - 18 Seminário de Fortalecimento da Atenção Primária à Saúde COSEMS/AC 

Segunda - 21 

Reunião Assessoria Técnica do CONASEMS (webconferência) 

Reunião Virtual Subcomissão da Câmara dos Deputados (SUBCEIS)  

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan (webconferência) 

Reunião Secretário Especial de Desburocratização Gestão de Governo 
Digital (Ministério da Economia, Bloco K) 

Terça - 22 

Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Agência para o 
Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS): O Papel das 
Instituições e Gestão das Redes de Saúde no Complexo Econômico 
Industrial da Saúde - CEIS (webconferência) 

Reunião de planejamento da 4ª Turma do Estágio Preparatório dos 
Superintendentes Estaduais do Ministério da Saúde (EPSEMS) (Auditório 
Emilio Ribas/MS) 
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Reunião do CONARES: Apresentação do Relatório de Prestação de 
Contas Anual do CONASEMS (híbrida) 

Assembleia Geral do CONASEMS: Apresentação do Relatório de 
Prestação de Contas Anual do CONASEMS e Eleição da Diretoria do 
CONASEMS Biênio 2021-2023 (webconferência) 

Gabinete de Crise (Auditório Emilio Ribas/MS) 

Quarta - 23 

Reunião interna: Secretário Executivo, Vice-Presidentes, Diretor e 
Assessores Técnicos (webconferência) 

Reunião Secretário de Atenção Especializada à Saúde, Sergio Yoshima 
Okane: Financiamento Federal da Rede de Oncologia, conf. ofício 
COSEMS/SP nº 268/2021 (Gabinete da SAES/MS) 

Audiência do CONASEMS (Presidente Wilames Freire, Diretor Financeiro 
Hisham Hamida e Secretário Executivo Mauro Junqueira) com o Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga: Briefing para Reunião Ordinária da CIT 
(Gabinete do Ministro/MS) 

Quinta - 24 

CSSF - Reunião Técnica do Grupo de Trabalho "Organização Federativa 
no Combate à Pandemia": Logística das Vacinas - Registro, Orçamento, 
Compra, Distribuição e Aplicação (webconferência) 

Reunião Comitê Gestor PROADI-SUS (Sede da OPAS/OMS) 

Reunião da CIT (Sede da OPAS/OMS) 

Sexta - 25 
Reunião Dep. Ricardo Barros 

Live 100 Mais Influentes da Saúde (webconferência) 

Segunda - 28 

Reunião FNP/CONASEMS (webconferência) 

Reunião Recorrente: Liberação da Guarda da 2ª Dose de Vacina do 
Butantan (webconferência) 

Reunião DEGTS/SGTS/MS - Curso do Ser Gestor SUS (webconferência) 

Reunião Secretário Executivo do CONASEMS e Secretário Executivo do 
MS (Gabinete SE/MS) 

Reunião Hospital de Itanhandú/MG (webconferência) 

Terça - 29 

Reunião ADAPS/MS (Sala de Comando 9º andar do MS) 

Lançamento do Guia de Atividade Física para a População Brasileira 
(Auditório Emilio Ribas/MS) 

Gabinete de Crise (webconferência) 

Quarta - 30 

Reunião interna presencial CONASEMS (Diretor Financeiro Hisham 
Hamida, Secretário Executivo Mauro Junqueira, Assessora Jurídica 
Joselisses Abreu e Assessora Técnica Márcia Pinheiro): Oficio nº 
490/2021/SECNS/MS em resposta ao Ofício nº 0215/2021 - CONASEMS 

Reunião CGMAD/DAPS/SAPS/MS (Sr. Rafael Bernardon): Oficio nº 0211 

Reunião interna CONASEMS (Secretário Executivo Mauro Junqueira, 
Coordenador Técnico Nilo Bretas e Assessores Técnicos): Projeto de Lei 
Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP) e Plano Decenal 
(webconferência) 

Reunião CNJ/CONASEMS/COSEMS (webconferência) 

Reunião ABBOTT/CONASEMS: Parceria Treinamento Teste Covid-19 
(webconferência) 

FONTE: AGENDA GOOGLE – GABINETE DO CONASEMS (2021) 
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7.2 REUNIÕES DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTE 

A Tabela XIV a seguir traz as principais informações acerca das Reuniões 

da Comissão Intergestores Triparte (CIT) realizadas no período de março a junho 

de 2021, nas dependências da Organização Pan-Americana da 

Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), em Brasília/DF, com a 

presença do Presidente, do Secretário Executivo e de Diretores do CONASEMS, 

e de representantes do Ministério da Saúde e do CONASS48. 

TABELA XIV 

REUNIÕES DA CIT - MARÇO A JUNHO DE 2021 

REUNIÃO E DATA PRINCIPAIS REGISTROS 

1. TERCEIRA 

REUNIÃO 

ORDINÁRIA 

30 DE MARÇO DE 

2021 

O Presidente do CONASEMS, Wilames Freire, citou durante a reunião 
questões importantes sobre a pandemia da Covid-19 e a gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os apontamentos foram feitos na 
presença do novo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e trouxeram a 
perspectiva do CONASEMS e da gestão municipal do SUS49 
Durante a reunião, foram ainda tratados, dentro outros temas, os seguintes 
assuntos: (i) Orçamento federal para 2021, nos quais os valores 
aprovados para destinação ao SUS não levaram em consideração 
a  elevação de casos e óbitos decorrentes da Covid-19; (ii) A aplicação 
pelos municípios, durante o exercício de 2020, de 33 bilhões de reais  
acima do mínimo constitucional; (iii) A necessidade de recursos 
adicionais, por Municípios, Estados e o Distrito Federal, da ordem de 
40 bilhões de reais, sendo que desses, 33 bilhões de reais seriam 
dedicados à Covid-19 permitindo a manutenção do financiamento das 
medidas de enfrentamento da pandemia, como os 14.063  leitos de UTI 
adultos e pediátricos, leitos de suporte ventilatório, dos centros de 
atendimento e comunitários de referência para atendimento Covid-19 
instalados em 2.125 municípios, contratação de pessoal, aquisição de 
insumos, como oxigênio, medicamentos, máscaras, luvas etc.; (iv) A 
necessidade de incremento no orçamento federal de 1,5 bilhão de reais 
para as ações da Atenção Primária no Programa Previne Brasil, que 
havia sido pactuado de forma tripartite e lançado pelo Governo federal; (v) 
A necessidade de reforçar os recursos para o Teto MAC, garantindo o 
financiamento dos 1,1 bilhões de reais de procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares que não foram realizados em 2020, sendo, para isso, 
imprescindível um acréscimo de 5,5 bilhões de reais destinados às 
despesas de serviços de assistência de média e alta complexidade; (vi) A 
importância/necessidade de reconstituir e colocar em 
funcionamento/retomar os trabalhos da Comissão Nacional de 
Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS); (vii) A necessidade 
de estabelecer a garantia de financiamento dos leitos de UTI em 
funcionamento, desde janeiro de 2021, enquanto houvesse necessidade e 
garantir o pagamento conforme regramento atual; (viii) A importância de, 

                                            
48 Os Resumos Executivos das Reuniões da CIT de 2021 encontram-se disponibilizados no 
sítio eletrônico do Ministério da Saúde, em (https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-
informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/cit/pautas-de-reunioes-e-resumos-
cit/2021) 
49 Conforme notícia publicada na página de Notícias do Portal do CONASEMS, na internet 
(https://www.conasems.org.br/apontamentos-sobre-a-pandemia-da-covid-19-e-a-gestao-do-
sus/) 

https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/cit/pautas-de-reunioes-e-resumos-cit/2021
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/cit/pautas-de-reunioes-e-resumos-cit/2021
https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-do-sus/articulacao-interfederativa/cit/pautas-de-reunioes-e-resumos-cit/2021
https://www.conasems.org.br/apontamentos-sobre-a-pandemia-da-covid-19-e-a-gestao-do-sus/
https://www.conasems.org.br/apontamentos-sobre-a-pandemia-da-covid-19-e-a-gestao-do-sus/
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no âmbito do Programa Mais Médicos, realizar uma prorrogação 
excepcional imediata de cerca de 700 adesões de médicos dos Ciclos 6, 
7, 8 e 9 (parecer contrário da CONJUR/MS); (ix) A necessidade de o 
Ministério da Saúde apoiar e coordenar nacionalmente o 
abastecimento de oxigênio em todo o território nacional, visto que os 
municípios estão com problemas em várias regiões do País pela falta e alto 
preço praticado; sendo importante o envolvimento do CONASEMS e do 
CONASS nessa coordenação; (x) A necessidade de manter o grupo 
tripartite que trata sobre os medicamentos para intubação e manter o 
monitoramento conjunto feito pelo CONASS e CONASEMS da 
cobertura de estoque e consumo desses medicamentos, além de 
desenvolver ações de urgência para compra internacional via OPAS/OMS; 
(xi) A importância de garantir que os municípios tenham vacinas em 
quantidade suficiente, para atender a capacidade do SUS de aplicar até 
3 milhões de doses por dia; o CONASEMS solicitou reuniões semanais 
com os laboratórios FIOCRUZ e Butantã para poder acompanhar a 
produção e distribuição e, em ata, divulgar com segurança e transparência 
o cronograma de doses disponibilizadas; (xii) A imprescindibilidade de criar 
condições para que os municípios possam realizar efetivamente o 
monitoramento e isolamento de contatos:  a  questão do uso dos 
exames RT-PCR para tomada de decisão em tempo oportuno tem caráter 
de urgência; os testes têm se tornado burocráticos no SUS pelo tempo de 
resultado ser cerca de 10 dias entre a coleta e o resultado; é preciso 
celeridade nos resultados para realizar o isolamento dos casos positivos 
buscando reduzir a transmissão do vírus na população; é importante 
implantar outros testes para detecção de casos, como testes de pesquisa 
de antígeno, aprimorando o serviço de vigilância municipal e comunicar de 
forma efetiva a necessidade do isolamento de casos positivos e seus 
contatos para diminuição da transmissão; e (xiii) A necessidade, reforçada 
pelo CONASEMS, de manter reuniões mensais do Gabinete de Crise, 
em horário pré-definido, para discussão de assuntos relativos à Covid-19 e 
suas consequências 

2. QUARTA 

REUNIÃO 

ORDINÁRIA 

30 DE ABRIL DE 

2021 

Dos temas abordados durante a reunião, citem-se como destaques: (i) A 
chegada de doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19, bem como a 
estratégia tripartite para o aprimoramento da gestão e o InvestSUS Gestão; 
(ii) A designação do ano de 2021 como o Ano Internacional dos 
Trabalhadores da Saúde e Cuidados, pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e o lançamento, no Brasil, da Campanha “Proteja, Invista, Juntos 
– 2021: Ano internacional dos trabalhadores da saúde e cuidadores”, 
em parceria com o CONASEMS, o CONASS e o Conselho Nacional de 
Saúde (CNS); (iii) A adesão do Ministério da Saúde, do CONASS e do 
CONASEMS à referida Campanha, com a assinatura de carta 
reconhecendo a necessidade de ampliar investimentos e melhorar as 
condições de trabalho do sistema de saúde; (iv) O lançamento do 
“Glossário Lourdes Almeida da Consolidação das Normas do Sistema 
Único de Saúde”, documento em homenagem à Assessora do CONASS, 
já falecida, cujo trabalho com o acervo das normas do SUS foi fundamental 
para a organização do glossário que reúne os termos definidos pelas 
normas do SUS; (v) A apresentação, pelo Secretário Substituto de 
Vigilância em Saúde, Gerson Fernando Mendes Pereira, da situação 
epidemiológica atual da Covid-19 no País; (vi) A apresentação da  6ª 
edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação da 
Covid-19, pela Coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, 
Francieli Fantinato; (vii) A apresentação de um  panorama sobre a 
situação dos Leitos Covid-19, pelo Coordenador Geral de Controle de 

https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/05/CIT_Pautas.pdf
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/05/CIT_Pautas.pdf
https://www.conasems.org.br/confira-todas-as-edicoes-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/confira-todas-as-edicoes-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
https://www.conasems.org.br/confira-todas-as-edicoes-do-plano-nacional-de-operacionalizacao-da-vacinacao-contra-a-covid-19/
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Sistemas e Serviços de Saúde, Josafá Santos, ressaltando a Portaria 
GM/MS nº 829, de 28/04/2021 que dispõe sobre o procedimento para 
autorização de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto e 
Pediátrico Covid-19; (viii) A apresentação da Estratégia Tripartite para o 
Aprimoramento da Gestão e da Governança no SUS, adotada pela CIT, 
que prioriza o planejamento ascendente da saúde pública no Brasil e busca 
fortalecer a capacidade de gestão e desenvolvimento institucional para 
melhoria da governança nas regiões de saúde, além de induzir a 
organização da RAS nas macrorregiões; e (ix) A apresentação do Diretor 
Executivo do Fundo Nacional Saúde, Dárcio Guedes Jr, sobre a 
plataforma InvestSUS Gestão, que tem como objetivo facilitar a gestão 
dos recursos federais repassados pelo SUS para Estados, Municípios e 
prestadores de serviços de saúde; possibilita o acompanhamento do 
andamento das propostas apresentadas; e auxilia no acesso aos saldos de 
repasses disponíveis, possibilitando o acompanhamento dos históricos e 
movimentações financeiras dos repasses de recursos federais e das 
propostas de manutenção de obras, facilitando a aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes 

3. QUINTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA 

27 DE MAIO DE 

2021 

Em seu discurso de abertura, o Presidente do CONASEMS fez um alerta 
sobre a necessidade do monitoramento para um possível novo 
aumento da transmissão da Covid-19 no País, tendo afirmado que a 
preocupação, naquele momento, é de o País estar entrando em uma 
terceira onda da pandemia e, por essa razão, era importante continuar 
monitorando o consumo de insumos e observando o comportamento da 
doença no território nacional, para não haver surpresas negativas 
Dentre os destaques da reunião50, registram-se os seguintes temas: (i) A 
mudança do critério de vacinação para faixas decrescentes de idade, 
a estratégia de ampliação da testagem da Covid-19 no Brasil e o 
Programa Saúde com Agente; (ii) A apresentação realizada pelo  
Secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, sobre o 
panorama da pandemia da Covid-19 no Brasil, com destaque para o 
aumento na testagem em todo o País nos últimos meses por meio do 
Programa Diagnosticar para Cuidar; (iii) O pedido de adesão voluntária 
aos brasileiros selecionados para o PrevCOV - um estudo que vai gerar 
um mapa detalhado da transmissão e comportamento da Covid-19 no 
Brasil e irá ajudar a aperfeiçoar as ações de combate e prevenção da 
doença e possíveis outras ameaças virais em todo o País; (iv) A aprovação 
de uma mudança na orientação de vacinação contra a Covid-19 que 
permite que municípios com pouca ou nenhuma procura de doses pelos 
grupos com maior vulnerabilidade comecem a distribuí-las por faixa etária, 
em ordem decrescente de idade, informada pela coordenadora do 
Programa Nacional de Imunizações (PNI), Francieli Fantinato; (v) A nova 
orientação de manter a vacinação dos grupos prioritários, conforme 
previsto no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19 (PNO); sendo que Estados e Municípios que não apresentem 
demanda ou tenham demanda diminuída para vacinação dos grupos com 
maior vulnerabilidade (pessoas com comorbidades ou com deficiência 

                                            
50 Conforme notícia publicada na página de Notícias do Portal do CONASEMS, na internet 
(https://www.conasems.org.br/cit-5a-reuniao-do-ano-tem-como-destaques-mudancas-no-
criterio-de-vacinacao-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-e-programa-saude-com-agente/) 

https://www.conasems.org.br/publicada-portaria-que-dispoe-sobre-autorizacao-de-leitos-de-uti-covid-19/
https://www.conasems.org.br/publicada-portaria-que-dispoe-sobre-autorizacao-de-leitos-de-uti-covid-19/
http://portalfns.saude.gov.br/investsus/
https://www.conasems.org.br/cit-5a-reuniao-do-ano-tem-como-destaques-mudancas-no-criterio-de-vacinacao-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-e-programa-saude-com-agente/
https://www.conasems.org.br/cit-5a-reuniao-do-ano-tem-como-destaques-mudancas-no-criterio-de-vacinacao-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-e-programa-saude-com-agente/
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permanente, população em situação de rua, funcionários do sistema 
penitenciário, população privada de liberdade) poderão pactuar em CIB a 
adoção imediata da estratégia de vacinação segundo a faixa etária em 
ordem decrescente de idade garantindo o percentual para continuidade da 
vacinação dos demais grupos prioritários; (vi) A apresentação do 
Programa Saúde com Agente, realizada pela Vice-Presidente do 
CONASEMS, Cristiane Pantaleão, programa que irá ofertar cursos técnicos 
para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a 
Endemias (ACE), em todo o País, devendo os gestores fazerem a adesão 
de seus municípios ao Programa até o dia 4 de junho; e (vii) A 
apresentação realizada por Mauro Junqueira, Secretário Executivo do 
CONASEMS, sobre o  Painel de Apoio à Gestão, com enfoque no 
Painel de Cadastro de Pessoas no Previne Brasil, apresentando suas 
congratulações aos profissionais da AB dos municípios e os gestores que, 
mesmo em meio a uma pandemia sem precedentes, evoluíram bastante 
com os cadastros, identificando mais de 140 milhões de brasileiros 

4. SEXTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA 

24 DE JUNHO DE 

2021 

Entre os destaques da reunião, mencionem-se os seguintes assuntos: (i) 
Pedidos de reforços orçamentários para Estados e Municípios para 
enfrentamento à pandemia e pós-pandemia; as homenagens aos 
profissionais da Atenção Básica; e a situação dos leitos de UTI em 
todo o País; (ii) A manifestação de pesar do Presidente do 
CONASEMS, Wilames Freire, sobre as 500 mil mortes causadas pela 
Covid-19 no Brasil e o seu agradecimento especial aos vacinadores, com 
homenagem aos profissionais do SUS envolvidos nas ações de 
imunização, que se constituíram como um exército de 100 mil pessoas que 
trabalharam e estão trabalhando diariamente para que o País logo volte ao 
normal; (iii) A importância da criação de estratégias para os cuidados 
com pacientes com sequelas da Covid-19 no ano de 2022, ressaltada 
pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que reforçou a necessidade de 
reforços orçamentários para a saúde; (iv) O elogio realizado pela 
representante da OPAS/OMS no Brasil, Socorro Gross, sobre o trabalho 
de vacinação realizado na América Latina, especialmente ao SUS, que 
já vacinou quase 100 milhões de pessoas, demonstrando sua força; (v) A 
apresentação do  panorama da situação dos leitos de UTI e suporte 
ventilatório Covid-19 em todo o País, feita pelo Coordenador-Geral de 
Controle de Sistemas e Serviços de Saúde do Ministério da Saúde, Josafá 
Santos, trazendo números de leitos habilitados e total de recursos 
utilizados; (vi) A fala do Secretário Executivo do CONASEMS, Mauro 
Junqueira, que enfatizou a importância de o MS garantir a continuidade 
do pagamento aos municípios dos leitos de UTI, dos leitos de suporte 
ventilatório e dos Centros de Atendimento Covid-19; assim como o 
alerta sobre a necessidade da criação de planejamento para esses leitos 
no ano de 2022; (vii) A apresentação da demanda dos municípios por 
recursos a serem repassados pelo Governo Federal, feita por Wilames 
Freire, lembrando que esses entes estão aguardando o aporte para 2021 
referente ao orçamento de guerra; de acordo com o Presidente do 
CONASEMS, os municípios estão custeando com recursos próprios cerca 
de 34 milhões de reais a mais dos 49 milhões que são repassados por mês 
para 24 mil leitos de UTI; e (viii) A entrega de certificado de 
reconhecimento de desempenho na Atenção Primária à Saúde para os 
municípios com maior pontuação pelo bom desempenho no território por 
meio do Selo de Certificação de Atenção Primária de Qualidade: Pedra 
Branca/PB, Ingazeira/PE e Teotônio Vilela/AL 

FONTE: REGISTROS DO CONASEMS E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (2021) 

https://www.conasems.org.br/programa-saude-com-agente-adesao-de-estados-e-municipios-pode-ser-feita-ate-4-de-junho/
https://www.conasems.org.br/programa-saude-com-agente-adesao-de-estados-e-municipios-pode-ser-feita-ate-4-de-junho/
https://www.conasems.org.br/programa-saude-com-agente-adesao-de-estados-e-municipios-pode-ser-feita-ate-4-de-junho/
https://www.conasems.org.br/programa-saude-com-agente-adesao-de-estados-e-municipios-pode-ser-feita-ate-4-de-junho/
https://www.conasems.org.br/painel-de-apoio/
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FIGURA 14 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIT 

30/04/2021 – BRASÍLIA/DF 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CIT-4A-REUNIAO-DO-ANO-TEM-COMO-DESTAQUE-CHEGADA-
DA-VACINA-DA-PFIZER-NO-BRASIL-E-PROJETO-DE-GESTAO-E-GOVERNANCA-DO-SUS/ 

FIGURA 15 
SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL 

18/05/2021 – BELO HORIZONTE/MG 

 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/COSEMS/SOLENIDADE-DE-POSSE-DIRETORIA-EXECUTIVA-E-
CONSELHO-FISCAL-DO-COSEMS-MG-BIENIO-2021-2023/ 

https://www.conasems.org.br/cit-4a-reuniao-do-ano-tem-como-destaque-chegada-da-vacina-da-pfizer-no-brasil-e-projeto-de-gestao-e-governanca-do-sus/
https://www.conasems.org.br/cit-4a-reuniao-do-ano-tem-como-destaque-chegada-da-vacina-da-pfizer-no-brasil-e-projeto-de-gestao-e-governanca-do-sus/
https://www.conasems.org.br/cosems/solenidade-de-posse-diretoria-executiva-e-conselho-fiscal-do-cosems-mg-bienio-2021-2023/
https://www.conasems.org.br/cosems/solenidade-de-posse-diretoria-executiva-e-conselho-fiscal-do-cosems-mg-bienio-2021-2023/
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FIGURA 16 
REGISTRO FOTOGRÁFICO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIT 

27/05/2021 – BRASÍLIA/DF 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CIT-5A-REUNIAO-DO-ANO-TEM-COMO-DESTAQUES-
MUDANCAS-NO-CRITERIO-DE-VACINACAO-ESTRATEGIA-DE-AMPLIACAO-DA-TESTAGEM-E-PROGRAMA-

SAUDE-COM-AGENTE/  

FIGURA 17 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIT 

24/06/2021 – BRASÍLIA/DF 

   
   

 
FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/CIT-DISCUTE-REFORCOS-ORCAMENTARIOS-E-SITUACAO-

DOS-LEITOS-DE-UTI-PARA-COVID-19/ 

https://www.conasems.org.br/cit-5a-reuniao-do-ano-tem-como-destaques-mudancas-no-criterio-de-vacinacao-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-e-programa-saude-com-agente/
https://www.conasems.org.br/cit-5a-reuniao-do-ano-tem-como-destaques-mudancas-no-criterio-de-vacinacao-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-e-programa-saude-com-agente/
https://www.conasems.org.br/cit-5a-reuniao-do-ano-tem-como-destaques-mudancas-no-criterio-de-vacinacao-estrategia-de-ampliacao-da-testagem-e-programa-saude-com-agente/
https://www.conasems.org.br/cit-discute-reforcos-orcamentarios-e-situacao-dos-leitos-de-uti-para-covid-19/
https://www.conasems.org.br/cit-discute-reforcos-orcamentarios-e-situacao-dos-leitos-de-uti-para-covid-19/
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7.3 REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONASEMS 

No dia 22 de junho de 2021, às 14:00h, foi realizada a Assembleia Geral 

Ordinária do CONASEMS, tendo como pauta os seguintes assuntos: (i) Aprovação 

do Relatório de Prestação de Contas Anual; e (ii) Eleição da nova Diretoria do 

CONASEMS para o biênio 2021-2023. O evento foi realizado de forma virtual e 

contou com a participação de 636 (seiscentos e trinta e seis) gestores de saúde 

municipais. 

Para conduzir o processo de eleição da Diretoria Executiva Nacional, havia 

sido constituída uma Comissão Eleitoral, conforme determina o Artigo 45 do 

Estatuto da Entidade, integrada pelos seguintes membros:  

a) Andréia Abbes – Secretária Municipal de Saúde de São João 

D’Aliança/GO;  

b) Gilcilene Buzetti Costa Gonçalves – Secretária Municipal de Saúde de 

Três Corações/MG;  

c) Josete Malheiro Tavares – Secretário Municipal de Saúde de 

Eusébio/CE;  

d) Fernanda Vargas Terrazas – Assessora Jurídica do CONASEMS; e 

e) Tadahiro Tsubouchi – Consultor Jurídico do CONASEMS. 

A Comissão Eleitoral foi nomeada por meio do Edital de Convocação da 

Assembleia Geral Ordinária, publicado no Diário Oficial da União de 14 de maio 

de 2021, Edição 90, Seção 3, pg. 162, que disciplinou o processo eleitoral de 2021. 

O CONARES, por meio da Deliberação CONARES 001/2021, definiu o 

período de adimplência exigido para que os associados do CONASEMS 

pudessem votar e serem votados no processo eleitoral de 2021, conforme 

determina o Estatuto deste Conselho. 

Como resultado da votação, o Presidente do CONASEMS, Wilames Freire, 

e os Diretores da Chapa “Somos Todos CONASEMS” foram reeleitos para a 

Diretoria do biênio 2021-2023. 

Segundo o Presidente reeleito, nesses dois anos de mandato o 

CONASEMS atuou de forma enfática nas decisões do SUS, assim como foi feito 

durante toda a história de vida do CONASEMS, que recentemente completou 33 

(trinta e três) anos. Dentre outros pontos, o Presidente destacou que “...nós 

estivemos presentes em todas as discussões tripartite, sempre trazendo as 

reivindicações dos municípios e ressaltando a importância da esfera municipal no 
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âmbito do SUS, porque é nos municípios onde as pessoas vivem, é lá que o SUS 

acontece...”.  

A Diretoria Executiva Nacional reeleita é integrada pelos seguintes 

Secretários Municipais de Saúde:  

a) Presidente: Wilames Freire Bezerra – Pacatuba/CE; 

b) Vice-Presidente: Charles Cézar Tocantins de Souza – Tucuruí/PA; 

c) Vice-Presidente: Cristiane Martins Pantaleão – Ivaiporã/PR; 

d) Diretor Administrativo: Geraldo Repie Sobrinho – São Bernardo do 

Campo/SP; 

e) Diretor Administrativo Adjunto: Nilo do Vale Baracho – Itajubá/MG; 

f) Diretor Financeiro: Hisham Mohamad Hamida – Pirenópolis/GO; 

g) Diretor Financeiro Adjunto: Arthur Belarmino de Amorim – Afogados 

da lngazeira/PE; 

h) Diretor de Comunicação Social: Daniel Ricardo Soranz – Rio de 

Janeiro/RJ; 

i) Diretora de Comunicação Social Adjunta: lolete Soares de Arruda – 

Poção de Pedras/MA; 

j) Diretora de Relações Institucionais e Parlamentares: Carmem Silvia 

Guariente – Araçatuba/SP; 

k) Diretor de Relações Institucionais e Parlamentares Adjunto: Naason 

Luciano da Rocha – Novo Hamburgo/RS; 

l) Diretora de Descentralização e Regionalização: Soraya Galdino de 

Araújo Lucena – Itabaiana/PB; 

m) Diretora de Descentralização e Regionalização Adjunta: Stela dos 

Santos Souza – Madre de Deus/BA; 

n) Diretora de Municípios de Pequeno Porte: Maria Eliza Garcia - Doutor 

Severiano/RN; 

o) Diretora de Municípios de Pequeno Porte Adjunta: Daiane Santos de 

Oliveira – Divina Pastora/SE; 

p) Diretora das Populações Ribeirinhas e em Situação de 

Vulnerabilidade: Milena Pietrobon Paiva Machado Coelho – 

Ariquemes/RO; 

q) Diretora das Populações Ribeirinhas e em Situação de 

Vulnerabilidade Adjunta: Maria Adriana Moreira – Manicoré/AM; 
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r) 1º Vice-Presidente Regional Região Norte: Marcel Jandson Menezes 

– Laranjal do Jari/AP; 

s) 2º Vice-Presidente Regional Região Norte: Rondinelly de Souza e 

Silva – Caseara/TO; 

t) 1º Vice-Presidente Regional Região Nordeste: Rodrigo Buarque 

Ferreira de Lima – Jundiá/AL; 

u) 2º Vice-Presidente Regional Região Nordeste: Leopoldina Cipriano 

Feitosa – Miguel Alves/PI; 

v) 1º Vice-Presidente Regional Região Centro-Oeste: Maria Angélica 

Benetasso – Santa Rita do Pardo/MS; 

w) 2º Vice-Presidente Regional Região Centro-Oeste: Alessandro 

Leonardo Alvares Magalhaes – Aparecida de Goiânia/GO; 

x) 1º Vice-Presidente Regional Região Sudeste: Cátia Cristina Vieira 

Lisboa – Vila Velha/ES; 

y) 2º Vice-Presidente Regional Região Sudeste: Eduardo Luiz da Silva – 

Taiobeiras/MG; 

z) 1º Vice-Presidente Regional Região Sul: Maicon de Barros lemos – 

Canoas/RS; 

aa) 2º Vice-Presidente Regional Região Sul: Daisson José Trevisol – 

Tubarão/SC; 

bb) Conselho Fiscal Região Norte: Vítor Lima Martineli – Acrelândia/AC; 

cc) Suplente Conselho Fiscal Região Norte: Lisete Spies – Bonfim/RR; 

dd) Conselho Fiscal Região Nordeste: Angelo Luis Leite Nobrega – 

Paracuru/CE; 

ee) Suplente Conselho Fiscal Região Nordeste: Murilo Wagner Suassuna 

de Oliveira -  Cabedelo/PB; 

ff) Conselho Fiscal Região Centro-Oeste: Cláudio Adriano do Amarante 

– Dom Aquino/MT; 

gg) Suplente Conselho Fiscal Região Centro-Oeste: Adeliza Maria Santos 

Abrami – Brasilândia/MS; 

hh) Conselho Fiscal Região Sudeste: Henrique Luiz Follador – São 

Mateus/ES; 

ii) Suplente Conselho Fiscal Região Sudeste: Maria Augusta Monteiro 

Ferreira - Rio Claro/RJ; 
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jj) Conselho Fiscal Região Sul: Adriane da Silva Jorge Carvalho – 

Pinhais/PR; e 

kk) Suplente Conselho Fiscal Região Sul: Simão Hasckel – Dona 

Emma/SC. 

FIGURA 18 
REGISTROS FOTOGRÁFICOS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONASEMS 

22/06/2021 

FONTE: HTTPS://WWW.CONASEMS.ORG.BR/WILAMES-FREIRE-E-REELEITO-PRESIDENTE-DO-CONASEMS/  

7.4 REUNIÕES DO CONARES E DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL  

As reuniões do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

(CONARES) e da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS possuem 

calendário e agenda pré-definidos e são realizadas anteriormente às reuniões da 

Comissão Intergestores Triparte (CIT). 

Nesses espaços, os Diretores 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. 

https://www.conasems.org.br/wilames-freire-e-reeleito-presidente-do-conasems/
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No período de março a junho de 2021, em razão das medidas de 

isolamento social adotadas em combate à pandemia do Coronavírus, as reuniões 

da Diretoria Executiva Nacional e do CONARES ocorreram por webconferência, 

transmitidas da Sala de Reuniões do CONASEMS, sendo que a reunião do 

CONARES de 22 de junho de 2021 foi realizada de forma híbrida (presencial e 

virtual). 

A Diretoria Executiva Nacional reuniu-se duas vezes no decorrer do 

quadrimestre, nos dias 24 de março e 26 de maio. Também o CONARES se reuniu 

duas vezes, em 28 de abril e 22 de junho, conforme detalhado na Tabela XV. 

TABELA XV 
REUNIÕES DO CONARES E DA DIRETORIA EXECUTIVA NACIONAL DO CONASEMS  

MARÇO A JUNHO DE 2021 

REUNIÃO E DATA LOCAL E PAUTA DA REUNIÃO 

5. DIRETORIA  

24 DE MARÇO DE 

2021 

Reunião virtual, a partir da sala de reuniões da Sede do CONASEMS. Link 
https://conasems-
r.zoom.us/j/98961364384?pwd=b1RlRGFYckh5WDB1UTRqUzA4UzRodz09 

Pauta: (i) Análise de Conjuntura; (ii) Cenário de Leitos de UTI; (iii) 
Vacinação; (iv) Medicamentos para Intubação Orotraqueal (IOT); (v) 
Abastecimento de Oxigênio; (vi) Orçamento 2021; e (vii) pauta da Reunião 
da CIT de 30 de março de 2021 

Participantes: Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra; 
Secretário Executivo, Mauro Guimarães Junqueira; Diretor Financeiro, 
Hisham Mohamad Hamida e demais membros da Diretoria do 
CONASEMS; equipe da Assessoria Técnica da Secretaria Executiva do 
CONASEMS 

6. CONARES 

28 DE ABRIL DE 

2021 

Reunião virtual, a partir da sala de reuniões da Sede do CONASEMS. Link 
(https://conasems-
br.zoom.us/j/92559946055?pwd=QVR2UHJMdFkyYWhYanYxM3R4Mk9sdz09) 

Pauta: (i) Análise da Conjuntura; (ii) Fala Ministro da Saúde; (iii) Prev Cov 
(Pesquisa de prevalência de infecção por Covid-19 no Brasil); (iv) Leitura 
da Ata do Conselho Fiscal do CONASEMS para apreciação e aprovação; 
(v) Processo Eleitoral da Diretoria do CONASEMS; (vi) Apresentação do 
projeto do PROADI-SUS em parceria com o CONASEMS; (vii) Pauta da 
CIT de 30/04/2021; (viii) Informes: Termo de Cooperação com o Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br); Orçamento Federal 
2021/Projeto de Lei Complementar nº 010/2021;  Campanha de Vacinação 
Covid-19/Influenza; Prorrogação captação ponderada–Previne Brasil; 
Recursos Extraordinários para APS/Covid-19; Distribuição de 
concentradores de oxigênio; Leitos de UTI para Covid-19; Leitos de 
Suporte Ventilatório; Operacionalização da Portaria nº 3.712/2020 
(Rastreamento do câncer); Medicamentos para IOT; Encerramento do 
Projeto Aedes na Mira; Programa Mais Médicos (PMM) Ciclo 23; Plano 
Nacional de Fortalecimento das Residências em Saúde; Piso salarial e 
carga horária de 30h dos profissionais de enfermagem; e Cursos ACS/ACE 

Participantes: Presidente e Secretário Executivo do CONASEMS; 
membros do CONARES;  Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga; 
Secretário de Vigilância em Saúde do MS, Arnaldo Medeiros; equipe da 
Assessoria Técnica da Secretaria Executiva 

https://conasems-br.zoom.us/j/92559946055?pwd=QVR2UHJMdFkyYWhYanYxM3R4Mk9sdz09
https://conasems-br.zoom.us/j/92559946055?pwd=QVR2UHJMdFkyYWhYanYxM3R4Mk9sdz09
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7. DIRETORIA  

26 DE MAIO DE 

2021 

Reunião virtual, a partir da sala de reuniões da Sede do CONASEMS. Link 
(https://conasems-
br.zoom.us/j/99942338283?pwd=Wlo3MkhrUWZhVFA5OUxkSnpiTHpXdz09)  

Pauta: (i) Informes; (ii) Regulamento Eleitoral; (iii) Portaria GM/MS nº 1.037 
– Critérios para credenciamento de equipes e serviços da APS; (iv) Portaria 
GM/MS nº 985, de 17/05/2021, relativa à prorrogação de captação 
ponderada; (v) Cenário epidemiológico (ações de controle da circulação da 
variante indiana); (vi) Vacinação; (vii) Medicamentos para Intubação 
Orotraqueal (IOT); (viii) Conecte SUS Profissional; (ix) Projeto 
Conectividade, internet nas Unidades Básicas de Saúde (UBS); (x) Curso 
de Aprimoramento em Gestão do Sistema Único de Saúde (Ser Gestor 
SUS); (xi) Projeto ImunizaSUS; (xii) Programa Saúde com Agente; (xiii) 
Pauta da CIT de 27 de maio de 2021 

Participantes: Presidente do CONASEMS, Wilames Freire Bezerra, 
Secretário Executivo, Mauro Guimarães Junqueira, membros da Diretoria 
do CONASEMS, equipe da Assessoria Técnica da Secretaria Executiva do 
CONASEMS 

8. CONARES 

22 DE JUNHO DE 

2021 

Reunião híbrida, realizada na Sala José Ênio Servilha Duarte, Sede do 
CONASEMS, e transmitida por videoconferência, pela plataforma Zoom, 
para participantes remotos, pelo Link: (https://conasems-

br.zoom.us/meeting/register/tJIvfuCvrzMoH9boPtc-y9-S4SPhjavqh4S1) 

Pauta: Apresentação do Relatório de Prestação de Contas Anual do 
CONASEMS 

Participantes: Presidente e Secretário Executivo do CONASEMS; 
membros do CONARES, membros da equipe da Assessoria Técnica e de 
Comunicação Social, integrantes das Gerências Geral e Administrativa e 
do Gabinete 

FONTE: RELATÓRIO PARA O CONSELHO FISCAL DO CONASEMS – MARÇO A JUNHO DE 2021 

7.5 REUNIÕES DO CONSELHO FISCAL DO CONASEMS 

Conforme previsto no art. 34 do Estatuto Social do CONASEMS, o 

Conselho Fiscal da Entidade deve se reunir quadrimestralmente para apreciar as 

contas da Diretoria Executiva Nacional e encaminhar os respectivos relatórios e 

pareceres para apreciação do Conselho Nacional de Representantes Estaduais 

da Entidade (CONARES) e, anualmente, para aprovação da Assembleia Geral.  

No período de referência deste Relatório, o Conselho Fiscal reuniu-se 

ordinariamente duas vezes, nos dias 13 de abril e 15 de junho de 2021. Ambas as 

reuniões foram realizadas por videoconferência, transmitidas na plataforma 

eletrônica Zoom, nos links a seguir: (i) Reunião de 13/04/2021: https://conasems-

br.zoom.us/j/98491104593?pwd=dmEzVGIwUzBMNm5pWUdydmovV2VuZz09; e (ii) 

Reunião de 15/06/2021: https://conasems-br.zoom.us/j/98885014336?pwd=Sms5bWF 

PYkVKUEk5T3FCMmNyR1lhQT09. 

  

https://www.google.com/url?q=https://conasems-br.zoom.us/j/99942338283?pwd%3DWlo3MkhrUWZhVFA5OUxkSnpiTHpXdz09&sa=D&source=calendar&ust=1621874829101000&usg=AOvVaw0AuOKQQHyg3T8dbWu2zjxS
https://www.google.com/url?q=https://conasems-br.zoom.us/j/99942338283?pwd%3DWlo3MkhrUWZhVFA5OUxkSnpiTHpXdz09&sa=D&source=calendar&ust=1621874829101000&usg=AOvVaw0AuOKQQHyg3T8dbWu2zjxS
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A pauta da reunião do dia 13 de abril contemplou os seguintes temas: (i) 

Apreciação da Prestação de Contas do CONASEMS referente ao período de 

novembro de 2020 a fevereiro de 2021; e ii) Realização da apresentação dos 

processos de Prestação de Contas dos COSEMS relativos ao período de 

setembro a dezembro de 2020. Participaram quinze pessoas do CONASEMS, 

sendo elas: o Presidente, o Secretário Executivo, o Diretor Financeiro, seis 

membros do Conselho Fiscal, um Assessor Técnico, o Gerente Orçamentário e 

Financeiro, e quatro integrantes da Gerência Geral, a saber: a Gerente Geral, a 

Gerente Administrativa, o Gerente de Projetos, e a Analista de Projetos, integrante 

desta última Gerência. 

Na reunião do Conselho Fiscal do dia 15 de junho, a pauta principal foi a 

apreciação da Prestação de Contas referente ao período de março a maio de 

2021. Participaram quatorze pessoas do CONASEMS, a saber: o Presidente, o 

Secretário Executivo, o Diretor Financeiro, cinco membros do Conselho Fiscal, um 

Assessor Técnico, o Gerente Orçamentário e Financeiro e quatro integrantes da 

Gerência Geral - a Gerente Geral, a Gerente Administrativa, o Gerente de Projetos 

e a Analista de Projetos. 

7.6 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. 

A Tabela XVI, a seguir, relaciona os TRE relativos aos eventos realizados 

no período de março a junho de 2021, sendo que, para aqueles realizados de 

forma virtual, foi disponibilizada estrutura para videoconferência, com 

fornecimento de equipamentos audiovisuais e um técnico de transmissão e 

audiovisual, além de estrutura física (sala com mobiliário/equipamentos), 

passagens aéreas, ajuda de custo, hospedagens e alimentação aos membros do 

CONARES, para a participação na reunião realizada de forma híbrida. 
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TABELA XVI 
RELAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS COM CUSTEIO DE DESPESAS PELO CONASEMS 

PERÍODO: MARÇO A JUNHO DE 2021 

TER Nº EVENTO 

005/2021 
Reunião Virtual da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS, realizada 
em 24 de março de 2021, de 16:00h às 18:00h. Objetivo: Discussão da pauta 
relativa ao SUS, constante da Tabela XV deste Relatório 

006/2021 

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do CONASEMS, realizada em 13 de 
abril de 2021, das 09:00h às 12:00h, por videoconferência. Objetivos: 
Apreciação da Prestação de Contas do CONASEMS do período de NOV/2020 a 
FEV/2021; Apresentação sobre o processo de Prestação de Contas dos 
COSEMS do período de SET a DEZ de 2020 

007/2021 

Reunião Virtual do Conselho Nacional de Representantes Estaduais do 
CONASEMS (CONARES), realizada em 28 de abril de 2021, de 16:00h às 
18:00h. Objetivos: Encaminhamentos e alinhamento prévio para a reunião da 
CIT; discussão de temas de relevância política e técnica que necessitem de 
articulação para atender aos interesses e demandas dos Municípios e dos 
gestores municipais de saúde, conforme pauta constante da Tabela XV 

008/2021 
Reunião Virtual da Diretoria Executiva Nacional do CONASEMS, realizada em 
26 de maio de 2021, de 16:00h às 18:00h. Objetivo:  Objetivo: Discussão da pauta 
relativa ao Sistema Único de Saúde (SUS), constante da Tabela XV 

009/2021 
Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do CONASEMS, realizada em 15 de 
junho de 2021, das 09:00h às 12:00h, por videoconferência. Objetivo: Apreciação 

da Prestação de Contas do CONASEMS do período de MAR a MAI de 2021 

010/2021 

Reuniões do CONARES e da Assembleia Geral do CONASEMS, realizadas em 
22 de junho de 2021, sendo a primeira às 13:30h (Híbrida: presencial e virtual) e 
a segunda às 14:00h (Virtual). Objetivo: Compartilhamento de informações; 
Encaminhamentos relativos ao SUS; e Eleição da Diretoria do CONASEMS 
relativa ao Biênio 2021-2023 

FONTE: RELATÓRIO PARA O CONSELHO FISCAL DO CONASEMS – MARÇO A JUNHO DE 2021 
 

8 PUBLICAÇÕES 

As publicações a seguir apresentadas foram publicadas, no período de 

referência deste Relatório, no Portal do CONASEMS na Internet, em 

https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/. 

8.1 GUIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - COVID-19  

O “Guia de Vigilância Epidemiológica – Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019 - Covid-19”, versão 3, de 

15 de março de 2021, visa garantir a atualização do sistema de vigilância da Covid-

19, devido ao cenário pandêmico no País. O Guia foi elaborado pelo Ministério da 

Saúde, com a participação de membros da Assessoria Técnica do CONASEMS, 

assim como do CONASS, dentre outros editores científicos e colaboradores. 

https://www.conasems.org.br/orientacoes-ao-gestor/publicacoes/
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FIGURA 19 

CAPA DO GUIA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA - COVID-19 

 

 

8.2 GUIA ORIENTADOR PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 

COVID-19 NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE 

Em 16 de abril de 2021, o CONASEMS, em parceria com o CONASS, 

lançou a 4ª edição do “Guia Orientador de Enfrentamento da Pandemia Covid-19 

na Rede de Atenção à Saúde”. Nessa edição, que substituiu a terceira edição, de 

novembro de 2020, foram acrescentados itens referentes à variante do vírus 

SARS-CoV-2, reinfecção, vacinas, fluxogramas para atenção hospitalar perinatal, 

e atualizadas as informações sobre diagnóstico, avaliação de risco, APS, 

gestantes, saúde bucal, saúde mental, baseadas em Notas Técnicas, Guias e 

outros materiais elaborados pelo MS, ANVISA, CONASS, CONASEMS, 

sociedades científicas etc. 

FIGURA 20 

CAPA DA 4ª EDIÇÃO DO GUIA 

ORIENTADOR DE ENFRENTAMENTO 

DA PANDEMIA COVID-19 NA REDE 

DE ATENÇÃO À SAÚDE 

 

 

É este o Relatório de Atividades da Secretaria Executiva do CONASEMS, 

referente ao período de março a junho de 2021. 

Brasília/DF, 30 de junho de 2021. 


