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INTRODUÇÃO 

 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS 

RJ), em consonância com o Regulamento Interno que dispõe sobre os procedimentos e 

competências inerentes ao processo de apresentação ao Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems) da prestação de contas dos Conselhos de Secretarias Municipais 

de Saúde nos Estados (Cosems) referentes aos recursos oriundos da Contribuição de Representação 

Institucional das Secretarias Municipais de Saúde, apresenta, neste relatório, as atividades 

desenvolvidas durante os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. 

Objetivando melhor visualização das atividades, optamos por categorizá-las da seguinte 

forma: Reunião de Diretoria, Assembleia de Secretários – Ordinária e Extraordinária, Assessoria 

Técnica, Assessoria Administrativa e Financeira, Apoiadores Regionais, Assessoria Jurídica, 

Assessoria de Comunicação, Observatório de Políticas de Saúde no Estado do Rio de Janeiro 

Participação da Equipe em Eventos de Importância para a Saúde Pública. 

 

1 - REUNIÃO DE DIRETORIA  

A diretoria do Cosems RJ é composta pelo Presidente, Primeiro Vice-presidente, Segundo 

Vice-Presidente, Secretário Geral, Diretor Financeiro, Diretor de Comunicação, Diretor de 

Relações Institucionais e Parlamentares, Diretor de Direito Sanitário, Diretor de Regionalização e 

Descentralização e nove vice-presidentes regionais e seus suplentes, sendo um titular e um suplente 

para cada uma das nove regiões de saúde fluminenses.  

As reuniões ordinárias de diretoria possuem calendário pré-definido e acontecem, 

mensalmente, sempre no dia anterior às reuniões da CIB e da Assembleia de Gestores. É neste 

espaço que os diretores, juntamente com a equipe técnica, discutem temas de relevância política e 

técnica que necessitam de articulação para atendimento aos interesses dos municípios, além de 

fazerem encaminhamentos e alinhamento prévio para a reunião entre diretoria do Cosems RJ e 

Secretário de Estado da Saúde e para a CIB.  

Durante o terceiro quadrimestre de 2021, as reuniões de diretoria aconteceram nos dias 15 

de setembro, 6 de outubro, 10 de novembro, 8 de dezembro, tendo, respectivamente, as seguintes 

pautas:  

 

1.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Setembro/2021  

Aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária (Agosto de 2021); SISREG – SMS Rio; Previne 

Brasil; Descarte de Bens Inservíveis; Descarte de Bens COSEMS RJ; Doação TV – Novo sorteio; 
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Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; Situação Atual Kit Intubação; Novo Vice Regional – 

Região Norte; Discussão da Pauta CIB e Informes. 

 

1.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Outubro/2021 

Aprovação da Ata da 9ª Reunião Ordinária (Setembro de 2021); Doação TV; Panorama de 

Cofinanciamentos Estaduais; Solicitação de mudança nos dias de entregas de vacina – Pleito 

Médio Paraíba; SISREG RIO (GT Regulação); Momento Regional; Discussão da Pauta CIB e 

Informes. 

 

1.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Novembro/2021 

Apresentação: Previne Brasil; Aprovação da Ata da 10ª Reunião Ordinária (Outubro de 

2021); Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; DANT – pleito Região Serrana; Novo Vice 

Regional da Região Noroeste; Teto financeiro SAECA; Cotas SISREG SMS-Rio; Prestação de 

Contas 2º Quadrimestre Cosems RJ; Discussão da Pauta CIB e Informes 

 

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Dezembro/2021 

Apresentações: Assessoria de Comunicação e Previne Brasil; Aprovação da Ata da 11ª 

Reunião Ordinária (Novembro de 2021); Devolutiva CONARES – Institucionalização do Apoio; 

Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; Execução descentralizada do Componente 

Especializado AF; Habilitação Rede de Alta Complexidade; GT Regulação; Criar Comissão 

Organizadora Congresso Cosems RJ 2022; Discussão da Pauta CIB e Informes. 
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2 - ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

 

Fonte: Cosems RJ 

 

2.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Setembro/2021 

 

No dia 16 de setembro, gestores e técnicos municipais fluminenses se reuniram na 

assembleia mensal do Cosems RJ. O encontro foi iniciado debatendo a orientação do Ministério da 

Saúde de suspender a vacinação contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos sem 

comorbidades. Também foram discutidos aspectos relacionados ao panorama atual do Previne 

Brasil, dos cofinanciamentos estaduais e foram apresentados os destaques da legislação do período. 

A decisão da suspensão da vacinação contra a Covid-19 em adolescentes entre 12 e 17 anos 

foi anunciada na assembleia pelo presidente do Cosems RJ e secretário municipal de saúde de 

Niterói, Rodrigo Oliveira. Naquele momento, foi colocado como encaminhamento o debate na 

Comissão Intergestores Bipartite, que aconteceu na parte da tarde para definir um posicionamento 

em relação ao tema. Ao final do dia, o Cosems RJ divulgou uma nota oficial lamentando a decisão 

e reforçando a manutenção da imunização nessa faixa etária.  

No informe mensal sobre o Previne Brasil, a equipe do Cosems RJ apresentou as principais 

alterações e trouxe os resultados de uma análise preliminar sobre o impacto do item de capitação. 

Alguns municípios já ultrapassaram os parâmetros de cadastros e outros não. Para os que não 
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alcançaram, haverá complementação financeira. Algumas alterações já atendem as reivindicações 

geradas pelas críticas dessa forma de repasse. O Ministério da Saúde vai lançar o panorama 

atualizado do segundo quadrimestre. 

Sobre os cofinanciamentos estaduais, segundo o acompanhamento desses processos pela 

equipe do Cosems RJ, a Rede de Urgência e Emergência tem os cofinanciamentos mais 

organizados e os recursos para as UPAs do período de janeiro a julho, já foram pagos. Os recursos 

para o SAMU já estão pagos até julho e, segundo portaria publicada hoje, haverá aporte de mais 

50%.  Sobre os recursos para Atenção Especializada e Controle e Avaliação, o destaque são as 

resoluções publicadas para área de oncologia, porém, os processos de pagamento são a parte. Para 

a terapia renal foram publicadas resoluções no dia de hoje e basta aguardar o tramite para a 

realização de pagamentos. Sobre os recursos da UTI COVID, foram pagos os meses maio e abril e 

a nota de empenho de julho foi emitida recentemente. Os processos do PAHI, da SAFIE, do 

PREFAPS e da Rede Cegonha tiveram movimentações recentes e os pagamentos serão iniciados.  

Os destaques da legislação do período foram os aspectos relacionados a lei 14.198, 

sancionada pela presidência da república que regulamenta a realização de vídeos chamadas para 

pacientes internados em enfermarias, apartamentos e UTIs, que não podem receber visitas da 

família e que foi publicada no Diário Oficial no dia 03 de setembro.  As definições da Lei 141 e 

SIOPS para prestação de contas foram reforçadas junto aos gestores.  

Durante o encontro, o Cosems RJ anunciou a realização de dois webnários. Um deles 

acontece no dia 22, às 15h, e vai abordar Política de Saúde e Acesso a Medicamentos, sendo o 

primeiro de uma série de webnários que discutirá questões relacionadas à Assistência 

Farmacêutica. Já no dia 28, às 15h, será realizado o seminário “Como utilizar saldos em contas dos 

Fundos de Saúde?”, em uma parceria do Cosems RJ com a Associação Estadual de Municípios do 

Rio de Janeiro (AEMERJ). O evento contará com a participação dos presidentes das instituições, 

Rodrigo Oliveira e Luiz Antônio da Silva Neves, respectivamente e do consultor jurídico do 

Cosems RJ, Mauro Silva.  Os dois encontros serão transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube 

oficial do Cosems RJ.  

 

2.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Outubro/2021 

 

No dia 06 de outubro, a assembleia de gestores de outubro foi realizada pelo Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ).  O andamento e 
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anúncios de financiamentos estaduais foram o destaque da reunião. A reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), que aconteceu na parte tarde, pactuou itens relacionados ao teto 

financeiro e apresentou um panorama geral sobre a pandemia da Covid-19 no Estado. 

O encontro teve início com a apresentação de propostas, pela Secretaria de Estado de Saúde 

(SES RJ), de cofinanciamentos estaduais. Um deles, relacionado a Base do SAMU, que 

disponibilizará apoio para reforma das bases descentralizadas e construção de novas bases. Os 

municípios que não possuem essas bases, poderão utilizar o recurso para construção, seguindo 

alguns pré-requisitos. O recurso é de até R$500 mil para a construção e até R$250 mil para 

reformas por base descentralizada. Os municípios precisam apresentar os projetos que serão 

avaliados pela área técnica para que o recurso seja liberado. 

A Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA) também 

apresentou proposta de cofinanciamento para a Rede de Oftalmologia nos próximos três meses 

para os procedimentos de catarata e vitrectomia. Inicialmente, os recursos serão destinados à 

municípios que já possuem a rede implantada. Rodrigo Oliveira ressaltou a importância desses 

recursos para os dois procedimentos que apresentam filas, para resolver um passivo pós-pandêmico 

e para realizar o levantamento da demanda. 

Já para a rede de Cardiologia e Cirurgias Eletivas, as propostas de cofinanciamentos estão 

sendo elaboradas e possivelmente serão apresentadas na CIB de novembro. A Rede de Cardiologia 

deve receber recursos para procedimentos específicos como cateterismo e angioplastia. No 

momento, um levantamento junto à regulação está sendo realizado. Para as Cirurgias Eletivas, a 

proposta está sendo realizada junto ao Conass, porque envolve a mudança de política para área. No 

primeiro momento, haverá um recurso de 50% a mais para os municípios executores. A SAECA 

aguarda portaria do Ministério da Saúde para voltar a discutir esses recursos em âmbito estadual.  

Como acontece mensalmente, a equipe do Cosems RJ apresentou um panorama do 

andamento dos cofinanciamentos estaduais. 

Durante a assembleia, foi comunicado que a votação do projeto de lei que autoriza o 

executivo estadual a fazer parte dos consórcios de saúde das regiões aconteceria na parte da tarde 

na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). O PL foi aprovado. Com o 

Estado participando, será possível fortalecer esse potente instrumento de gestão da saúde.  

Foi solicitado aos gestores que respondam ao questionário que faz um levantamento dos 

migrantes e refugiados nos municípios. Ele foi construído de forma tripartite para mapear essas 

populações. O prazo para envio da resposta é dia 15 de outubro.  
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Sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), o assessor 

jurídico Júlio Dias informou que a ferramenta ainda se encontra oscilante, sem rodar 100% da sua 

capacidade. O Ministério da Saúde vai elaborar uma nota técnica, justificando o problema. 

Nenhum município será penalizado. 

Para finalizar, o Cosems RJ reforçou o convite para os próximos dois webnários da série 

que debate aspectos relacionados à Assistência Farmacêutica. No dia 13 de outubro, 15h, será 

realizado o evento “Os desafios para a gestão da Assistência Farmacêutica: a busca da igualdade, 

equidade e integralidade”. Já no dia 20 de outubro, acontece, no mesmo horário, e o encontro vai 

abordar o tema “Gestão e Ação Gerencial: a organização da Assistência Farmacêutica nos 

municípios”. Ambos serão transmitidos no canal do Cosems RJ no Youtube. 

 

2.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Novembro/2021 

 

No dia 11 de novembro gestores e técnicos de saúde fluminenses se reuniram na assembleia 

mensal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ). 

Entre os assuntos abordados estiveram questões relacionadas ao programa Previne Brasil, ao 

panorama dos cofinanciamentos estaduais e ao lançamento do Observatório de Políticas de Saúde 

do Estado do Rio de Janeiro. 

Para abrir o encontro, o presidente do Cosems RJ e secretário de saúde de Niterói falou 

sobre o evento de lançamento do Observatório de Políticas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 

que ocorreu no dia 17 de novembro. O projeto do Cosems RJ tem parceria com o Instituto de 

Medicina Social Hésio Cordeiro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A iniciativa publicará 

boletins trimestrais no site www.cosemsrj.org.br/observatorio e o primeiro deles, que aborda 

indicadores da mortalidade no Estado, foi apresentado no webnário de lançamento, que contou com 

presença do pesquisador da Fiocruz, José Noronha.  

Rodrigo Oliveira também trouxe para pactuação dos gestores a proposta de realizar mais 

uma edição do Congresso do Cosems em 2022, com previsão de realização no primeiro semestre, 

no município de Angra dos Reis. A proposta foi pactuada na assembleia. 

Sobre o Previne Brasil, foi resgatado um histórico do programa no Estado, já que no mês de 

novembro aconteceu uma agenda intensa, que contou com a realização da oficina no dia 08. Houve 

mudanças, algumas geradas a partir das ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho SES/ 

Cosems, que apontou os riscos de subfinanciamento de alguns municípios. Outras propostas e 
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apontamentos foram encaminhadas ao MS para que sejam debatidas. Uma delas solicita a 

apresentação pelo MS de um estudo para mostrar porque alguns municípios tiveram o 

financiamento reduzido. 

A legislações do período foram apresentadas pelo assessor jurídico do Cosems RJ, Mauro 

Silva, e o destaque foram as mudanças significativas na lei da improbidade administrativa. Foram 

alterados penas, prazos e outros aspectos. Outro informe está relacionado ao Decreto Estadual nº 

42518/2010. O Cosems RJ apontou os pontos do decreto que contrariam a Lei nº 141/2012. Será 

apresentada uma nova proposta de decreto. O também assessor jurídico da entidade, Julio Dias, fez 

um informe sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). O 

sistema está rodando de maneira precária, alguns municípios conseguiram homologar, mas ainda 

existem dificuldades. Não haverá nenhuma penalidade aos municípios, já que o erro é da 

plataforma. 

A assembleia também apresentou o panorama dos cofinanciamentos estaduais aos gestores 

e reforçou o convite para a participação de todos no quarto webnário da série sobre Assistência 

Farmacêutica, que acontecerá no dia 19 de novembro, 15h, com o tema “Judicialização de 

Medicamentos: alternativas para o seu enfrentamento”, com transmissão pelo Youtube Cosems RJ. 

 

 

2.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Dezembro/2021 

 

No dia 09 de dezembro, foi realizada a última assembleia de gestores de 2021. O encontro 

reuniu técnicos e secretários municipais de saúde que discutiram a importância das ações 

desenvolvidas no ano que passou, a continuidade do trabalho e as projeções para 2022. Um vídeo 

homenageou e agradeceu a todos pela dedicação, além de desejar feliz natal e um próspero ano 

novo a todos. 

A programação foi iniciada com a apresentação da equipe da Assessoria de Comunicação 

do Cosems RJ, que trouxe um panorama das ações realizadas na área, com destaque para o 

crescimento da atuação do Cosems RJ nas redes sociais online, a construção do novo portal – que 

está com layout, arquitetura da informação e plataforma mais modernos e atualizados –, além dos 

projetos especiais como o desenvolvimento dos hotsites do Observatório de Políticas Públicas em 

Saúde do RJ e da Estratégia Apoiadores Regionais. 
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Foi realizada uma atualização do Previne Brasil junto aos gestores. O quadro geral foi 

desenhado com base nos resultados de estudos técnicos desenvolvidos pelo Cosems RJ para avaliar 

o impacto das mudanças dos recursos de custeio federais para Atenção Básica desde 2019. Os 

dados trouxeram uma estimativa de fechamento para 2021 e as perspectivas para 2002. A partir das 

informações, propostas foram enviadas para o Ministério da Saúde, incluindo a criação do 

incremento no repasse do incentivo financeiro com base em critério populacional, visando aumento 

da cobertura da Atenção Primária. Também foi proposto ao Ministério da Saúde mudanças na 

redação da regra com o objetivo a comparação da mesma base de equipes e serviços, 

desconsiderando os aumentos a partir de 2020 e mudança no cálculo para garantir a efetividade da 

regra.  

O Cosems RJ também apresentou aos gestores o controle de processos de pagamentos nos 

cofinanciamentos estaduais. Segundo os dados, houve avanços nesse último mês.   

Foi discutida uma proposta de deliberação, para ser pactuada na reunião da Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB), com o objetivo de normatizar os polos de dispensação de 

medicamentos no estado do Rio de Janeiro. Essa discussão vem sendo feita do desde 2019. A 

proposta foi elaborada pela equipe técnica do Cosems RJ. 

Nas legislações do período, o destaque foi a realocação de recursos federais, de saldos 

remanescentes, com o prazo final de dezembro de 2021. O assessor jurídico do Cosems RJ, Mauro 

Silva, falou dobre os aspectos ligados a reprogramação e execução desses saldos. Outro destaque 

foi a apresentação da nota em conjunta entre Conass e Conasems sobre a execução de créditos 

extraordinários COVID-19. 

Já sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), o 

informe foi de que o sistema permanece instável, com muita oscilação. O Cosems RJ realizou 

reunião com o Conasems para debater a questão e o Ministério da Saúde justifica o problema pela 

plataforma estar ultrapassada. Alguns municípios já estão conseguindo alimentar e homologar as 

informações, mas com muita dificuldade.  

Durante o encontro foi divulgada a live de lançamento do 2º Boletim do Observatório de 

Políticas Públicas em Saúde do RJ, com data para o dia 15 de dezembro. O novo boletim tem como 

tema central “Um olhar sobre as taxas de internação na década de 2010 no estado do Rio de 

Janeiro”. O evento foi transmitido pelo canal oficial do Cosems RJ no Youtube e teve como 

convidado especial o ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. 
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3 - ASSESSORIA TÉCNICA 

No âmbito dessa assessoria ocorre acompanhamento dos grupos de trabalho, grupos 

condutores e comissões das diversas áreas que compõem as Redes de Atenção à Saúde (RAS), tais 

como: Atenção Básica; Vigilância em Saúde; Média e Alta Complexidade; Regionalização e 

Governança; Gestão do Trabalho e Educação em Saúde; Informação em Saúde; Assistência 

Farmacêutica; Câmara Técnica - CIB; Comissão da Coordenação Estadual do Programa Mais 

Médicos para o Brasil; Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-RJ); 

GT PPI; GT Regulação e Conselho Estadual de Saúde. Participação nos grupos condutores das 

redes prioritárias: rede cegonha; rede de cuidado às pessoas com deficiência, rede de atenção 

psicossocial e rede de urgência e emergência. Outra atividade realizada, foi o Grupo de Trabalho 

(GT) de Planejamento do Cosems, com intuito de alinhar e articular a atuação do Cosems nas 

diversas frentes de trabalho. 

 

3.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Setembro/2021  

 

 Reunião GT REGULAÇÃO (SES/Cosems); 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião GT VISA/ ANVISA, Conasems e Cosems; 

 Reunião CEAF. Cosems RJ e SAFIE/SES RJ; 

 REUNIÃO GTTAF/ Conasems e Cosems; 

 Reunião GTVS/Conasems e Cosems, com discussão sobre os déficits das vacinas (D2) nos 

estados; 

 Reunião Grupo CEAF. Cosems RJ e Farmacêuticos da Região Centro Sul; 

 Reunião com Conass, MS e OPAS: PLANO DE ENFRENTAMENTO À 

TUBERCULOSE; 

 Organização e planejamento dos WEBINÁRIOS 02 e 03 do CICLO DE DEBATES DE AF 

NO ERJ; 

 Reunião do Gabinete de Crise. SES RJ/Cosems RJ: Monitoramento da crise de 

abastecimento dos medicamentos do CEAF; 
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 Audiência Pública (ALERJ). Conjunta entre as Comissões de Saúde e de C&T. Hospital de 

Barra de São João (Hosp. Gelio Alves Faria. Desafios e Perspectivas) 

 Atenção Básica: Participação na reunião do Ponto de Controle da Atenção Básica junto ao 

Conasems e demais Cosems (23/09/21), que discutiu as alterações no Programa Previne 

Brasil, introduzidas pela Portaria 2.254/21, além de outras questões ligadas à AB. 

Participação em reunião do GT AB RJ, em 03/09 e 30/09, que avaliou a realização da 

reunião de representantes do Cosems RJ e SES RJ, em Brasília – DF, com representantes 

do MS, e fez a análise das alterações supracitadas e os encaminhamentos para a realização 

de Oficina sobre o Programa Previne Brasil, conjuntamente com MS, no Estado. Sobre esse 

ponto, encaminhou a realização de uma ação junto aos municípios da Baixada Fluminense, 

para discutir o impacto a situação deste em relação ao Programa. 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Reunião Comissão Eleitoral do CES; 

 Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado- GCE/PRI do 

PROADI/HAOC; 

 Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-

RJ); 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; 

 GT de Planejamento do Cosems: Encaminhamento das ações previstas na Programação 

Anual do COSEMS e do Planejamento do Cosems para o ano de 2022; 

 

3.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Outubro/2021 

 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Reunião Ordinária GT de Vigilância em Saúde (GT/VS)/Conasems/Cosems; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES); 

 Reunião GTTAF/ Conasems e Cosems; 

 Reunião Ordinária do GT HUB COVID; 

 Reunião mensal GT VIS (ANVISA, CONASS, CONASEMS); 
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 Divulgação e preparação final para execução do Webnário 02 do Ciclo de Debates AF 

COSEMS RJ; 

 Reunião com membros do Gabinete de Crise de AF da SES RJ; 

 Reunião com SVS / COSEMS RJ: CEREST; Deliberação, Avaliação das aplicações de 

recursos, RENAST; 

 Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIES-

RJ); 

 Atenção Básica: Apresentação de estudo sobre as alterações do introduzidas pela Portaria 

2.254/21, nas reuniões de Diretoria e Assembleia do Cosems RJ; Participação em reunião 

junto ao Conasems e demais Cosems para discussão do Programa Cuida APS (04/10); 

Participação em reunião do GT AB RJ, em 06/10, para alinhar a realização da Oficina do 

Programa Previne Brasil a ser realizada em novembro e as ações preparatórias junto aos 

municípios do ERJ; Participação em Oficina junto ao Conasems sobre os Sistemas de 

Informação no âmbito da AB (13/10); Realização de reunião junto ao CISBAF e seus 

membros, conjuntamente com a SAPS/SES/RJ e representantes da SMS da capital, para 

apresentar estudo sobre o impacto do Programa Previne Brasil junto aos municípios da 

Baixada Fluminenses e a capital, com vistas à elaborar propostas para a Oficina do 

Programa Previne Brasil, a ser realizada em novembro (22/10); Realização de reunião 

preparatória sobre a Oficina do Programa Previne Brasil, marcada para do dia 08/11/21, 

com MS e SAPS/SES/RJ (26/10). 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Reunião sobre os Hospitais Federais no município do Rio de Janeiro; 

 Reunião da Comissão Eleitoral do CES; 

 Reunião com Assessoria de Regionalização da SES-RJ; 

 Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado- GCE/PRI do 

PROADI/HAOC; 

 Comitê Técnico Estadual da Saúde da População Migrante e Refugiada; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); 

 Grupo Condutor Estadual da PNAISP; 

 Reunião GTAF SUS/CRF RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; 

 Reunião GTIE Estadual da PNAISARI; 
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3.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Novembro/2021 

 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião GT VS/Cosems e Conasems; 

 Reunião GT REGULAÇÃO (SES/Cosems); 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião Gabinete de Crise Extraordinária. Pauta Única: Abastecimento medicamentos 

CEAF/RJ – SAFIE apresentar o fluxo de tramitação processual da SES; 

 Reunião GTTAF; 

 Reunião com o GT da Rede Cegonha; 

 Apresentação na Plenária do CRF RJ do Projeto e caderno do GTAF-SUS (CRF RJ/Cosems 

RJ); 

 Reunião com ENSP (EAD). Curso de capacitação para Conselheiros municipais de saúde. 

Projeto para formação de Conselheiros municipais de saúde; 

 Reunião com SAFIE/SGAIS/SES RJ: discussão da formação do Gabinete de Crise da AF 

no ERJ; 

 Reunião da Comissão Eleitoral do CES/RJ. Minuta do Edital Eleitoral; 

 Oficina de Instrumentos de Gestão do Projeto Rede Colaborativa. Beneficência Portuguesa, 

Hosp. Alemão Oswaldo Cruz, Conasems e MS; 

 Reunião Gabinete de Crise AF: Implementação das ações para construir a política; 

 Atenção Básica: Realização de reunião junto ao CISBAF e seus membros, conjuntamente 

com a SAPS/SES/RJ e representantes da SMS da capital e dos municípios fluminenses com 

população superior a 200 mil habitantes, além do Presidente do Cosems RJ e o Deputado 

Federal Dr. Luizinho, para fechamento das propostas de alteração do Programa Previne 

Brasil, elaboradas por esse conjunto de participantes (05/11); Participação na Oficina do 

Programa Previne Brasil, realizada pelo Ministério da Saúde, apresentando conjuntamente 

com a SAPS/SES/RJ o panorama do ERJ no contexto do Programa (08/11); Reunião do GT 

AB RJ, com o objetivo de avaliar os desdobramentos da Oficina do Programa Previne 

Brasil e apresentação de pesquisa elaborada pela Fiocruz sobre a AB (24/11); 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (GTIE PNAISP); 
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 Reunião Ordinária da CIES RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da PNAISP; 

 Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado- GCE/PRI do 

PROADI/HAOC; 

 GTIE da PNAISARI; 

 Comitê Técnico Estadual da Saúde da População Migrante e Refugiada; 

 Grupo de Trabalho tripartite, para construção de Instrumento para Levantamento de 

Informações sobre Saúde da População Migrante e Refugiada nos Municípios. Organização 

pela Seção de Apoio Institucional e Articulação Federativa do Ministério da Saúde em 

parceria com Assessoria Técnica de Participação Social e Equidade da SES-RJ e Cosems-

RJ. 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial; 

 

3.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Dezembro/2021 

 Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

 Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

 Reunião de articulação do Segmento Gestor do CES; 

 Reunião Ordinária do GTTAF/Conasems/Cosemss; 

 GT VISA// ANVISA/ Cosems/Conasems; 

 Reunião Ordinária do GT VS/Conasems/Cosems 

 Planejamento e produção das atividades de AF para o ano de 2022; Planejamento da 

organização da AF no ERJ. Reuniões com equipe de assessoria de AF do CNS; 

 Atenção Básica: Participação em reunião da Abrasco para apresentação dos estudos 

elaborados pelo Cosems RJ sobre o Programa Previne Brasil (10/12); Participação na 

reunião do Ponto de Controle da Atenção Básica junto ao Conasems e demais Cosems 

(14/12), que discutiu sobre o fator de correção do Programa Previne Brasil; 

 Reunião GTIE da PNAISARI; 

 Reunião Ordinária da CIES RJ; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial; 

 Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; 



21 

 

 

 Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 

da Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (GTIE PNAISP); 

 Grupo Condutor Estadual do Planejamento Regional Integrado- GCE/PRI do 

PROADI/HAOC; 

 Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM); 

 Comissão de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE RJ – PMM); 

 Reunião com o GC Estadual da Rede Cegonha para discussões sobre o Hospital Plantadores 

de Cana; 

 Grupo Condutor Estadual da PNAISP; 

 Reunião com GC Estadual da RUE. 

 

4 - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Estas assessorias são responsáveis por assessorar na execução de tarefas decorrentes da 

atuação da Secretaria Executiva, previstas nos artigos 53 e 54 do Estatuto do Cosems RJ, conforme 

descrito abaixo: 

Art. 53 - À Secretaria Executiva, compete principalmente: 

I. Executar o gerenciamento técnico, administrativo, financeiro e de pessoal do 

Cosems-RJ, em conformidade com o plano de atividades e as decisões da Diretoria; 

II. Apoiar e secretariar os trabalhos da Assembleia Geral, da Diretoria, e o individual 

do Presidente e de cada um dos seus membros; 

III. Executar as atividades necessárias à realização dos programas e projetos do 

Cosems-RJ; 

IV. Manter em dia a escrituração contábil.  

Art, 54 – A Secretaria Executiva é exercida por um Secretário Executivo, indicado 

pelo Presidente e aprovado pela Diretoria, a quem cabe, especificamente: 

I. Responder pelos serviços de que trata o artigo anterior; 

II. Cumprir as decisões da Diretoria quanto à gestão do patrimônio do Cosems-RJ; 

III. Executar outras tarefas determinadas pela Diretoria ou por qualquer dos seus 

membros; 
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IV. Supervisionar e coordenar as atividades administrativas, técnicas e científicas do 

Cosems-RJ; 

V. Elaborar as prestações de contas anuais e as de cada projeto e programas, 

juntamente com o Diretor Financeiro; 

VI. Preparar documentos, contratos, convênios, acordos e outros instrumentos 

congêneres. 

 

Durante os meses de setembro a dezembro de 2021, a equipe desenvolveu todas as 

atividades descritas. 

Atividades de Manutenção: Essas atividades correspondem ao pagamento de folha de 

pessoal (CLT), incluindo encargos e benefícios; pagamento de consultores; pagamento de diárias, 

hospedagem, auxílio viagem e passagens aéreas; pagamento de despesas de manutenção; serviços 

de telefonia móvel e internet; suporte tecnológico para a manutenção do site e provedor; serviços 

de auditoria; contabilidade; tributos, taxas e despesas bancárias.  

 

 

5 - APOIADORES REGIONAIS  

A Estratégia do Apoio Regional do COSEMS RJ vem mantendo no 3o quadrimestre de 

2021 a mesma estrutura de coordenação, desenvolvida por Marta Gama de Magalhães e Marcela 

Caldas em parceria com o CEPESC/IMS/UERJ para ações de qualificação das suas atividades. 

Nesse quadrimestre vivenciamos o desenvolvimento das atividades do novo triênio do Projeto 

Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS do PROADI-SUS - 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde que 

estabeleceu uma nova dinâmica de relação entre as instituições e mudanças no processo de 

trabalho entre o Cosems e os parceiros do Projeto, CONASEMS, HAOC - Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz e BP - Hospital da Beneficiência Portuguesa. As duas frentes de trabalho 

constituídas buscaram se articular permanentemente, na construção de uma sinergia, ainda 

insuficiente entre as ações do HAOC desempenhadas pela Coordenação e Facilitadora e as ações 

da BP desempenhadas pelos apoiadores. 

A estratégia mantém-se funcionando com 06 (seis) apoiadores regionais, profissionais 

que atuam nas 09 (nove) regiões de saúde fluminenses que estão assim distribuídas entre eles: 
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1. Norte e Noroeste – D’Stefano Marcondes 

2. Baixada Litorânea e Metropolitana II – Suely Osório 

3. Metropolitana I – Taciane Pereira Maia Lima 

4. Baía da Ilha Grande e Centro Sul – Díllian Duarte Hill 

5. Serrana – Lucas Manoel da Silva Cabral 

6. Médio Paraíba – Maria de Fátima Brito de Rezende 

 
A Coordenação, facilitação e apoiadores, mantém-se atuando nos espaços de governança 

do SUS, acompanhando reuniões da CIR, Câmaras Técnicas da CIR, CIB, Câmara Técnica da 

CIB, Assembleia Ordinária de Gestores, Reuniões de Diretoria do COSEMS RJ, além de 

reuniões da equipe do Cosems RJ, GTS Regionais e Estadual e outras reuniões estratégicas. 

Como estratégia de qualificação do registro das atividades do apoio, os apoiadores 

realizam uma análise qualitativa trimestral de cada uma das regiões de saúde. Após leitura do 

material, a coordenação trabalha os principais pontos com o grupo, seja nas reuniões ordinárias 

ou nas reuniões de educação permanente.  

 

Agendas de destaque de atividades do apoio no período 

 

No período de setembro a dezembro de 2021, algumas agendas merecem destaque no 

desenvolvimento das atividades do apoio do COSEMS RJ: 

 Oficina de Alinhamento Conceitual e Planejamento – HAOC/BP/MS/CONASEMS 

no dia 30/09/2021. 

 Oficina Alinhamento Conceitual do Proj. Regionalização/PROADI SUS, em 

13/10/2021; 

 Oficina Previne Brasil COSEMS, SES, CONASEMS e MS no dia 08/11/2021; 

 Seminário Rede Colaborativa sobre Instrumentos de Gestão – 

HAOC/BP/MS/CONASEMS no dia 29/11/2021. 

 Reunião do Grupo Condutor Estadual Ampliado do Projeto Regionalização – 

PROADI SUS no dia 14/12/21. 

 A Oficina do Previne Brasil realizada no dia 08/11/21, manhã e tarde, contou com a 

participação dos apoiadores e equipe técnica do Cosems, Gestores Municipais e Coordenadores de 

AB, equipe técnica da SES, entre outros. O GT AB SES COSEMS teve uma importante produção 

de Comunicados conjuntos sobre o Previne Brasil no período, encaminhados para os Gestores 

Municipais e Coordenadores de AB e pauta das CIR, CT e GTs AB nas regiões. 
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 A Estratégia do Apoio Regional deu continuidade no período, à sua participação nos 

trabalhos do Projeto Regionalização do PROADI SUS nos diversos espaços criados para sua 

operacionalização, Grupo Condutor Estadual, Grupo Condutor Estadual Ampliado e Executiva, 

todos compostos pelo COSEMS, SES e SEINSF/MS com a participação da Coordenação, 

Secretária Executiva/Facilitadora e Apoiadores como titulares e suplentes, conforme agenda de 

reuniões no Quadro 1.  

Quadro 1 - AGENDAS: 

 

PERÍODO – SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021 

ATIVIDADES DATAS 

REUNIÕES DA COORDENAÇÃO DO APOIO E 
CEPESC/ IMS/UERJ 

03/09, 09/09,16/09, 30/09; 
01/10, 22/10, 29/10; 

19/11; 03/12. 

REUNIÕES DA COORDENAÇÃO DO APOIO COM 
HAOC E CONASEMS. 

E BP 

01/09 (com a presença do Presidente do Cosems) e 
02/09; 

07/10, 14/10, 28/10; 
04/11 e 18/11; 02/12 e 16/12. 

REUNIÕES DO APOIO (manhã e tarde) 
 

13/09, 04/10, 08/11 (Oficina Previne Brasil) e 11/11; 
06/12 

REUNIÕES DE EQUIPE DO COSEMS 14/09 e 20/09; 
05/10; 

09/11 e 16 /11; 
07/12. 

REUNIÕES PROJETO REGIONALIZAÇÃO 
PROADI (GCE, GCE AMPLIADO e EXECUTIVA) 

22/09, 27/09 e 29/09 
08/10, 13/10, 20/10; 03/11, 16/11, 17/11, 30/11; 

01/12, 14/12. 

 

Finalizamos no período, as discussões para criação da página virtual da Estratégia Apoio 

Regional no site do Cosems RJ, que se encontra em curso, contando com as orientações da 

equipe de Comunicação para desenvolvimento dos conteúdos, layout e alimentação da página e 

com material disponibilizado pela Coordenação do Apoio. O novo espaço apresentará os 

apoiadores e as regiões onde cada um atua. Será divulgada mensalmente a agenda de trabalho 

nas regiões de saúde, com calendário já pactuado com a Regionalização da SES e um resumo 

dos principais assuntos tratados nas regiões, a partir de informações coletadas nos relatórios 

mensais. Além disso será divulgado o relatório quadrimestral do Cosems com o registro das 

atividades do apoio. 

 A reunião ordinária da estratégia apoio continuou mensal e realizada de forma remota, 

assim como a maioria das agendas do apoio junto ao Cosems e nos espaços de governança do 
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SUS, tanto estaduais quanto regionais, salvo algumas excepcionalidades que redundaram em 

momentos presenciais. Na reunião de setembro realizamos os informes sobre os 

encaminhamentos do novo Triênio do PROADI HAOC e BP, as devolutivas da consolidação do 

planejamento dos temas de EP a serem abordados em 2021/22, e análise dos relatórios de cada 

apoiador, especialmente os conteúdos qualitativos. Cabe ressaltar que os relatórios estão mais 

qualificados, fruto do trabalho e discussão sobre o tema, possibilitando um real registro de todas 

as atividades do apoio nas regiões e no estado. Ainda no período da manhã, realizamos o 

Momento Regional, com o relato de cada apoiador sobre sua realidade, na perspectiva de 

reflexão conjunta e possível demanda de pauta para a reunião da equipe técnica e/ou Diretoria do 

Cosems. Destacando-se algumas discussões: 1) PAHI Hospitalar : co-financiamento estadual 

para a área (reforma, construção e equipamentos); 2) discussão de referência de cirurgia 

bariátrica na região Norte; 3) discussão sobre a não participação do Hospital São José do Avaí 

de Itaperuna no chamamento público de leitos de UTI Neonatal para a região, porque à época ele 

estava sob intervenção estadual e o novo momento, com possibilidade de inclusão de leito GAR; 

4) A RUE foi novamente pauta na região Noroeste, com dificuldade dos municípios para 

responderem sobre as pendências do Plano, demandando uma intensa participação do apoiador 

da região. 5) na Serrana a pauta foi a constituição do novo Consórcio, com definição de sede no 

município de Petrópolis e assinatura da criação em outubro, em evento no município de Bom 

Jardim. A pauta principal da região foi a vacinação para Covid 19; 6) Aconteceu eleição no 

município de Silva Jardim com troca de Prefeito e Secretária. GT de Planejamento com forte 

atuação de monitoramento e avaliação dos Instrumentos de Gestão. Região articulando com o 

Consórcio Conleste para utilização do seu espaço de Fórum Saúde para não propor a criação de 

um Consórcio específico para a saúde. Prefeito de Itaboraí é Presidente do Conleste. Mudança 

da administração por OS do Hospital Estadual Interlagos, que sem discussão regional mudou seu 

perfil para Hospital Geral, deixando de ser somente Maternidade; 7) Na Baixada Litorânea 

foram dois destaques: a realização do Seminário da Rede Cegonha, tendo apoiadora Suely na 

mesa de abertura representando o Cosems e a visita e realização de CIR Extraordinária 

presencial na região com a presença do Secretário Estadual de Saúde para tratar de regulação, 

RUE e Rede Cegonha. 

 As apoiadoras Fátima e Taciane fizeram relato sobre seus processos de inserção e 

conhecimento nas novas regiões de atuação Médio Paraíba e Metropolitana I:  

Médio Paraíba - auto - suficiência da área técnica dos municípios, com poucas dúvidas; 

permanente articulação com a Secretária Executiva da CIR; participação positiva dos Secretários, 

com ênfase para os municípios de Rio Claro, Volta Redonda e Piraí; Planos Municipais de Saúde 
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mais avançados, com indicativo de construção coletiva com as equipes; regulação e pactuação de 

acesso são pautas recorrentes. 

Metropolitana I - fez contato individual com cada gestor. Recebeu demandas sobre habilitação de 

UPA, PAHI hospitalar. Realizou reunião com a representante da SES na região e trataram da 

retomada do GT de Planejamento e participação da região no GT Estadual de Regulação. Relatou 

também sua visita ao CISBAF, Consórcio da região, dando continuidade ao processo de 

aproximação e conhecimento acerca das frentes de trabalho e sendo informada sobre a 

disponibilização de dados regionais. 

 Na parte da tarde realizamos o nosso momento EP, iniciando com a construção de uma 

atividade lúdica, revisitando o vídeo “Apoiadores à solta”, criação de nuvem de palavras (Anexo I) 

e debate sobre o sentimento de cada um acerca da atividade, na perspectiva de sempre utilizarmos 

uma abordagem de motivação e integração no momento EP. Logo após, trabalhamos o tema da 

Regionalização com foco na construção das macrorregiões e do PRI, conforme apresentação em 

anexo nº 2. Fizemos um resgate dos momentos do PRI até 2018 e todas as dificuldades do 

processo. Aprofundamos sobre as demandas do Projeto Regionalização do PROADI 

HAOC/CONASEMS e CONASS e a necessidade de clareza sobre as responsabilidades de cada 

um. Foi enviado aos apoiadores, textos de referência e apresentação sobre o tema, para leitura e 

subsídio, a saber: 

 

- Orientações tripartite para o Planejamento Regional Integrado – MS/CONASEMS/CONASS, 

2018; 

- Enfrentando desigualdades na saúde: impasses e dilemas do processo de regionalização no Brasil 

Cadernos de Saúde Pública, 2019. 

- Perspectivas de região e redes na política de saúde brasileira – Saúde Debate, 2015; 

- Saúde Amanhã/Fiocruz – Textos para discussão: Modelos de Organização e Gestão da atenção à 

saúde no cenário do Brasil em 2040 – As Redes Regionais e Nacionais no enfrentamento das 

iniquidades em saúde, 2021. 

- Redes de atenção à saúde – OPAS/CONASS, 2a Edição 2011 

- Modelagem das Redes de Atenção à Saúde (territorialização), 2007. 

- Apresentação sobre regionalização – Seminário Análise de Políticas de Saúde – IMS/UERJ, 

2021. 

 Na reunião do apoio de outubro, manhã e tarde, realizamos os informes sobre a Oficina do 

Projeto Regionalização - PRI no dia 13/10 e avaliação sobre a Oficina da Rede Colaborativa do dia 

30/09 com retorno positivo, mas com relatos de ter sido muito cansativa. Os apoiadores relataram 
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vivência de intensas discussões em alguns grupos e outros com pouca participação e mobilização. 

Foi importante a troca entre as realidades de cada estado e para conhecer os novos apoiadores que 

entraram na Rede Colaborativa. Lucas e Taciane relataram sobre as diferentes complexidades dos 

cenários no país e os diversos perfis de apoiadores. Ainda no período da manhã, realizamos o 

Momento Regional. Na parte da tarde realizamos o momento EP, trabalhando em pequenos grupos 

para construirmos a matriz do PRI, que depois foi apresentada para todos. O exercício possibilitou 

perceber a insuficiência de informações para preencher a Planilha e o quanto precisamos nos 

aprofundar nessa realidade. 

 A reunião do apoio de dezembro tratou da apresentação de informações e layout do novo 

espaço da Estratégia Apoio no site do Cosems, contando com a Equipe de Comunicação. Em 

seguida trabalhamos o feedback dos relatórios mensais, com importante discussão sobre o novo 

instrumento do HAOC, discussão e dúvidas sobre o registro das capacitações, incluindo um 

conceito unificado sobre o que registrar nesse ítem. Também discutimos sobre o registro da análise 

trimestral da região. O que é analisar? Decisão de trabalhar esse tema na próxima EP da equipe. Na 

parte da tarde realizamos a atividade de confraternização de fim de ano (Anexo II), trocas de afetos 

com toda a equipe e registros em padlet de seus momentos marcantes, suscitando muita emoção 

nos relatos. As músicas tocadas mobilizaram o grupo, pra fechar um ano difícil com a suavidade 

possível: Coral Fiocruz – Música: Eu no futuro – Lula Quiroga; Palavras e frases motivadoras: Eu 

no futuro; Pirei; Mamãe olha eu; Segura, seguro; Abraço no cyberespaço; Saudade. Coral Andante 

– USP – Música: Trem das Cores (Caetano Veloso). Palavras e frases motivadoras: Nos ver passar; 

Os dois lados da janela; Memórias de algum lugar; Andante. 

 Nos meses de novembro e dezembro de 2021, realizamos a consolidação das ações da 

Estratégia Apoio Regional no ano para apresentação na reunião de Diretoria do Cosems RJ de 

janeiro 2022, demonstrando a capilaridade e atuação técnica dos apoiadores para fortalecimento da 

capacidade técnica governativa da gestão municipal e a qualificação de suas relações 

interfederativas, que segue como Anexo III. 

 

CARD – ANEXO I: 
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CARD – ANEXO II: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARD – ANEXO III: Estratégia Apoio Regional – Fortalecimento da inserção do Cosems RJ 

na gestão do SUS no estado do Rio de Janeiro. 



29 

 

 

 

 

 

 

6 - ASSESSORIA JURÍDICA  

A Assessoria Jurídica é responsável por assessorar a execução das tarefas decorrentes da 

Secretaria Executiva, estando também em seu escopo de atuação, a elaboração de pareceres, notas 

técnicas, deliberações do Cosems RJ e outros documentos jurídicos, além de suporte aos municípios 

quando necessário, tendo sido todas essas ações realizadas no terceiro quadrimestre de 2021.  

Vale ressaltar que a Assessoria Jurídica tem pauta fixa nas Assembleias Ordinárias do 

Cosems RJ para falar aos gestores sobre a situação do SIOPS e as principais legislações do período. 

Além disso, ofertam constantemente suporte e orientações aos apoiadores e assessores técnicos do 

Cosems RJ. 

 

 

7 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

Responsável pela divulgação das atividades da entidade, através do site oficial e mídias 

sociais. 

 

7.1 – Atividades Desenvolvidas no mês de Setembro/2021 

 

 Comunicação Externa: 
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Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e 

Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Cobertura e publicação da assembleia mensal do 

Cosems RJ e elaboração de roteiro e edição do vídeo “Palavra do Presidente”, com o panorama 

geral dos temas debatidos na reunião; Trabalho de assessoria de imprensa, resultando na conquista 

de importantes espaços espontâneos na mídia como um artigo publicado no portal Outras Palavras, 

assinado pelo presidente do Cosems RJ Rodrigo Oliveira. Além disso, a assessoria de imprensa 

possibilitou a ampla divulgação do posicionamento do Cosems RJ a favor da vacinação para 

crianças e adolescentes.  

 

 Produção editorial: 

Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e 

redes sociais, com destaque para divulgação do setembro amarelo, Dia Mundial da Saúde do 

Paciente, aniversário de 31 anos do SUS e da série de webnários sobre Assistência Farmacêutica, 

promovida pelo Cosems RJ.  

 

 Eventos Virtuais: 

Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do 

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Apoio também na realização da série 

de webnários sobre Assistência Farmacêutica, promovida pelo Cosems RJ.  

 

 Atualização diária do portal Cosems RJ 

 

7.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Outubro/2021 

 

 Comunicação Externa: 

Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e 

Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Cobertura e publicação da assembleia mensal do 

Cosems RJ e elaboração de roteiro e edição do vídeo “Palavra do Presidente”, com o panorama 

geral dos temas debatidos na reunião; Trabalho de assessoria de imprensa, resultando na conquista 

de importantes espaços espontâneos na mídia. 
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 Produção de peças gráficas 

Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e 

redes sociais, com destaque para divulgação do outubro rosa, Dia do Médico, Dia da Saúde Mental 

e do Cirurgião Dentista, Dia do Servidor Público e da série de webnários sobre Assistência 

Farmacêutica, promovida pelo Cosems RJ.  

 Eventos Virtuais 

Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do 

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Apoio também na realização da série 

de webnários sobre Assistência Farmacêutica, promovida pelo Cosems RJ.  

 Atualização diária do portal Cosems RJ 

 

7.3 – Atividades Desenvolvidas no mês de Novembro/2021 

 

 Comunicação Externa: 

Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e 

Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Cobertura e publicação da assembleia mensal do 

Cosems RJ e elaboração de roteiro e edição do vídeo “Palavra do Presidente”, com o panorama 

geral dos temas debatidos na reunião; Trabalho de assessoria de imprensa, resultando na conquista 

de importantes espaços espontâneos na mídia. Além disso, a assessoria de imprensa possibilitou a 

ampla divulgação do posicionamento do Cosems RJ em relação à adoção de medidas mais rigorosas 

em portos e aeroportos para o enfrentamento da pandemia.  

Destaque para o trabalho desenvolvido junto ao Observatório de Políticas de Saúde no 

estado do Rio de Janeiro, incluindo desenvolvimento do website do projeto, diagramação e revisão 

do primeiro boletim, criação de peças para divulgação do lançamento e estratégia de assessoria de 

imprensa.  

 

 Produção de peças gráficas 

Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e 

redes sociais, com destaque para divulgação do lançamento do Observatório de Políticas de Saúde 

no estado do Rio de Janeiro.  
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 Eventos Virtuais 

Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do 

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Apoio também na realização da série 

de webnários sobre Assistência Farmacêutica, promovida pelo Cosems RJ.  

 

 Atualização diária do portal Cosems RJ 

 

7.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Dezembro/2021  

 

 Comunicação Externa: 

Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e 

Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Cobertura e publicação da assembleia mensal do 

Cosems RJ e elaboração de roteiro e edição do vídeo “Palavra do Presidente”, com o panorama 

geral dos temas debatidos na reunião; Trabalho de assessoria de imprensa, resultando na conquista 

de importantes espaços espontâneos na mídia. Além disso, a assessoria de imprensa possibilitou a 

ampla divulgação do posicionamento do Cosems RJ em relação à adoção de medidas mais rigorosas 

em portos e aeroportos para o enfrentamento da pandemia.  

Destaque para o trabalho desenvolvido junto ao Observatório de Políticas de Saúde no 

estado do Rio de Janeiro, incluindo diagramação e revisão do boletim mensal, criação de peças para 

divulgação do webnário da iniciativa.  

Em dezembro, também foi desenvolvido um vídeo especial com a mensagem de final de 

ano.  

 Produção de peças gráficas 

Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e 

redes sociais, com destaque para divulgação do lançamento do Observatório de Políticas de Saúde 

no estado do Rio de Janeiro. Também foi destaque as peças de mensagem de final de ano.  

 Eventos Virtuais 
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Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do 

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. Apoio também na realização do 

segundo webnário do Observatório de Políticas de Saúde no Estado do Rio de Janeiro. 

 Atualização diária do portal Cosems RJ 

 Comunicação Institucional 

Apresentação do balanço geral das ações da Assessoria de Comunicação na reunião de 

diretoria.  

 

8 -OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

Este é um Projeto do Cosems RJ que integra a linha de pesquisa Apoio à Gestão do SUS do 

Grupo Saúde, Sociedade, Estado e Mercado do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico SEM/CNPQ.  Este grupo tem como líder o professor Paulo Henrique de Almeida 

Rodrigues do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Departamento de Políticas, 

Planejamento, Administração da Saúde (DPPAS) do Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMSHC/UERJ).  

O projeto é fruto também de parceria com o Instituto de Saúde Coletiva (IESC) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e conta com a participação do professor Paulo 

Eduardo Xavier de Mendonça. 

Objetivo: Elaborar e difundir estudos e informações que permitam compreender as 

características epidemiológicas da população deste Estado, a realidade dos seus municípios, os 

limites e potencialidades das redes de saúde, em nível local, regional e estadual, contribuindo para a 

formulação de políticas de saúde que atendam as necessidades da população fluminense. 

As informações serão disponibilizadas em boletins quadrimestrais. Antes da divulgação, o 

boletim será discutido em um Conselho Consultivo composto por representantes de instituições de 

ensino e pesquisa – FIOCRUZ, UERJ, UFRJ, UFF, UNIRIO, entidades do campo da saúde como 

ABRASCO e CEBES, dentre outros convidados. As informações também serão apresentadas em 

um webnário com um debatedor externo. 

Composição da equipe: Presidente do Cosems RJ: Rodrigo Oliveira; Secretária Executiva do 

Cosems RJ: Marcela Caldas; Assessores técnicos do Cosems RJ: Alice Lima e Rodrigo Lages; 

Apoiador Regional do Cosems RJ: Lucas Cabral; Pesquisador Sênior/IMS-UERJ: Dr. Paulo 
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Henrique; Pesquisadora/IMS-UERJ e Coordenadora: Dra. Ana Auler; Mestranda em Saúde 

Coletiva/IMS-UERJ: Nívia Stuckenbruck; Pesquisador Sênior/ISC-UFRJ: Dr. Paulo Mendonça; 

Mestranda em Saúde Coletiva ISC-UFRJ: Monica Morangueira; Graduandos em Saúde Coletiva 

(estagiários) ISC-UFRJ: Ednei César e Paula Pungartnik. 

Diversos atores e instituições de importante atuação no Sistema Único de Saúde do estado 

do Rio de Janeiro foram convidados para compor o Conselho Consultivo do Observatório, com 

intuito de colaborar com as discussões e aprimoramento dos boletins quadrimestrais. O Conselho 

Consultivo teve sua primeira reunião em setembro de 2021, com as seguintes representações: Ceres 

Albuquerque (SES-RJ); Carlos Machado de Freitas (ABRASCO); Artur Monte Cardoso 

(IESC/UFRJ); Cláudia Maria de Rezende Travassos (CEBES); Gulnar Azevedo (IMS/UERJ); 

Cristiane Novaes (ISC/UNIRIO); Túlio Franco (Rede Unida), Monique Fazzi (representando o 

secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe) e com os demais membros do Observatório. 

Durante o 3º quadrimestre de 2021, além das reuniões ordinárias de equipe e atividades para 

produção e discussão de conteúdo, foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 1ª Reunião do Conselho Consultivo do Observatório: contando com a presença dos 

respectivos membros, durante a reunião houve discussão sobre o material produzido 

pela equipe do Observatório, enviado previamente para cada componente do 

conselho. O conteúdo discutido no debate, consiste no material base para os dois 

primeiros boletins a serem lançados, tratando-se das taxas brutas de internações 

hospitalares no estado do Rio de Janeiro e taxas de mortalidade no estado do Rio de 

Janeiro. 
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Fonte: Cosems RJ 

 

  Webnário de Lançamento do Observatório e do primeiro Boletim: “Mortalidade no 

estado do Rio de Janeiro: principais indicadores de saúde”. O evento teve como 

mediador, o presidente do Cosems RJ e secretário municipal de saúde de Niterói-RJ: 

Rodrigo Oliveira e convidados debatedores: José Noronha, pesquisador da UFRJ e 

Paulo Mendonça, professor da UFRJ. A exibição foi feita no canal oficial do Cosems 

no Youtube. 

 

Fonte: Cosems RJ 

 

 

 Lançamento do Hotsite do Observatório no site oficial do Cosems RJ, contendo 

informações do projeto e materiais produzidos pela equipe. 
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Fonte: Cosems RJ 

 

 2º Webnário “Um olhar sobre as taxas de internação na década de 2010 no estado do 

Rio de Janeiro”. O evento teve como mediadora, a secretária executiva do Cosems 

RJ, Marcela Caldas e como expositor, Rodrigo Lages, assessor técnico do Cosems 

RJ. Os convidados debatedores foram Conceição Rocha, secretária municipal de 

Volta Redonda e diretora do Cosems RJ e Arthur Chioro, professor da UNIFESP e 

Ministro de Estado da Saúde de 2014 a 2015. A exibição foi feita no canal oficial do 

Cosems no Youtube. 
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Fonte: Cosems RJ 

 

9- PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE EM EVENTOS DE IMPORTÂNCIA PARA A SAÚDE 

PÚBLICA 

 

Neste item reunimos as informações sobre todos os eventos que nossa equipe, técnica ou 

diretoria, participou durante o período analisado.  

 

9.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Setembro/2021 

 

 Participação no evento “Debate on line Gestão e Planejamento no SUS”; 

 Participação no evento “Direito à saúde, judicialização e a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal”, no canal do Conasems no YouTube; 

 Participação no evento Região e Redes. O Valor do SUS: Planejamento e Gestão das RAS; 
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 Participação no evento “Integração entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde no contexto 

da pandemia”; 

 Participação no evento “Precificação de Medicamentos: Cenário e Perspectivas”; 

 Participação no Fórum Estadual de APS; 

 Organização e realização do Ciclo de Debates: Atualização na Gestão da Assistência 

Farmacêutica, 1º Webnário: “Políticas de saúde e acesso a medicamentos”, em 22/09/21. Às 

15h, no canal oficial do Cosems RJ no Youtube; 

 Participação na Live “Variantes Covid”, tendo como moderador Dr. Alessandro Chagas; 

 Participação no evento: “Hub Covid: Saúde Mental para Além do Setembro Amarelo”; 

 

9.2– Atividades desenvolvidas no mês de Outubro/2021 

 

 Participação no WEBINÁRIO: “Judicialização da saúde: como responder. Promoção 

CONASEMS”; 

 Participação no Webinário: “Integração da AB, Assistência Farmacêutica e da Vigilância em 

Saúde”. 

 Organização e realização do 2º Webinário COSEMS – “Os Desafios para a Gestão da 

Assistência Farmacêutica: a busca da universalidade, equidade e integralidade”; 

 Organização e realização da Live “Gestão e Ação Gerencial na Assistência Farmacêutica”. 

A exibição foi feita no canal oficial do Cosems no Youtube; 

 

 

9.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Novembro/2021 

 

 Organização e realização do Webnário de Lançamento do Observatório de Políticas Públicas 

de Saúde do Estado do Rio de Janeiro e do primeiro Boletim: “Mortalidade no estado do Rio 

de Janeiro: principais indicadores de saúde”. Mediado presidente do Cosems RJ e secretário 

municipal de saúde de Niterói-RJ: Rodrigo Oliveira e convidados debatedores: José 
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Noronha, pesquisador da UFRJ e Paulo Mendonça, professor da UFRJ. A exibição foi feita 

no canal oficial do Cosems no Youtube; 

 Organização e realização da Live “Live “Judicialização de Medicamentos”. A exibição foi 

feita no canal oficial do Cosems no Youtube; 

 

  

9.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Dezembro/2021 

 

 Organização e realização do Webnário, com segundo boletim do Observatório de Políticas 

Públicas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro: “Um Olhar sobre as taxas de internação na 

década de 2010 no ERJ”. Mediado pela secretária executiva do Cosems RJ, Marcela Caldas, 

tendo como expositores Rodrigo Lages e Debatedores, Arthur Chioro e Conceição Rocha. A 

exibição foi feita no canal oficial do Cosems no Youtube. 

 

 Participação na Capacitação em regulação para as regiões BIG e MP, organizado pela Tutela 

Coletiva RJ e a SES. 

 

 Participação na mesa de debate do I Seminário da Superintendência de Atenção Psicossocial 

e Populações em Situação de Vulnerabilidade (SAPV-SES).  

 

 

10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o disposto na Programação Anual de Atividades do COSEMS RJ, este 

relatório elencou as principais ações desenvolvidas pela equipe técnica e diretoria, durante os meses 

de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Sistematizamos as ações através de 

categorias para que a visualização das informações ficasse mais clara e traduzisse, da melhor forma, 

o importante papel do Cosems RJ na gestão do SUS no âmbito do estado do Rio de Janeiro. 

Cabe destacar que no terceiro quadrimestre de 2021, o projeto do Observatório de Políticas 

Públicas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, publicou dois boletins, produzidos a partir de 

estudos da equipe componente junto com a análise técnica dos membros do Conselho Consultivo, 
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abordando taxas de mortalidade e taxas de internações no estado do Rio de Janeiro, com intuito de 

contribuir para o fortalecimento da gestão dos municípios a partir das informações encontradas, que 

configuram características epidemiológicas da população e a realidade dos municípios do estado do 

Rio de Janeiro.  

Outro destaque do período refere-se à retomada das discussões e elaboração de agenda sobre 

o Planejamento Regional Integral (PRI) junto à SES-RJ, a partir do Projeto de Fortalecimento dos 

Processos de Governança, Organização e Integração da Rede de Atenção à Saúde – Regionalização 

do PROADI, com reuniões mensais para começar o processo de construção e fortalecimento do PRI 

no estado do Rio de Janeiro.  

Finalizando, destacamos ainda que no terceiro quadrimestre de 2021 houve o avanço da 

cobertura vacinal para enfrentamento da pandemia de Covid-19, incluindo a dose de reforço, no 

estado do Rio de Janeiro,  e que o Cosems RJ envidou esforços para garantir sua missão que é de 

contribuir para a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas de saúde, além de 

apoiar tecnicamente as Secretarias Municipais de Saúde na condução das mesmas, promovendo de 

maneira proativa a articulação e a pactuação técnica e política em torno dos interesses municipais, 

com vistas à defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.  

 


