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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 maio, junho, julho e agosto 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 segundo quadrimestre de 2021, as reuniões de diretoria aconteceram nos dias 12 de
maio, 09 de junho, 07 de julho e 11 de agosto, tendo, respectivamente, as seguintes pautas:
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1.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Maio/2021

Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária (Abril de 2021); Medicamentos IOT; Panorama
dos Cofinanciamentos Estaduais; Cofinanciamento Estadual dos Leitos – pendência abril; Rede de
Laboratórios Regionais de Diagnóstico Molecular; Prestação de Contas PREFAPS; Repasse do
Município de Itaperuna (FNS-FES); Pauta CIB e Informes.
1.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Junho/2021
Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária (Maio de 2021); Nova redação da deliberação
do calendário único de vacinação; Distribuição de nova remessa da vacina Pfizer; Kit Intubação
(situação atual); Panorama dos Cofinanciamentos Estaduais; Ofício do município do Rio de Janeiro
– mudança no fluxo da regulação ambulatorial; Panorama do GT Planejamento do COSEMS RJ: a)
Live com Foco no Plano Municipal de Saúde e b) Oficina de Integração das Ações Regionais do
Cosems RJ; Plano de Trabalho das DANT; Pauta CIB e Informes.

1.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2021
Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária (Junho de 2021); Falta de Medicamentos do
Componente Especializado; Judicialização de Medicamentos Oncológicos; INTO- Demanda de
Anestésicos aos Municípios; Vacinação COVID em adolescentes; Panorama dos Cofinanciamentos
Estaduais; Cofinanciamento Estadual TRS- SES/RJ; Reunião Promotora Dra Vanessa Katz –
demanda município de Petrópolis e Informes.

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2021
Aprovação da Ata da 7ª Reunião Ordinária (Julho/2021); Assistência Farmacêutica- situação
atual e pendência gabinete de crise; Cirurgias Eletivas -Recomendação de Retomada e
Repactuação dos Valores; Recomposição da Diretoria; Recursos Parados em Conta – Fundo
Nacional de Saúde; Doação de Bens Antigos do Cosems RJ; Panorama dos Cofinanciamentos
Estaduais; SVO- necessidade de indicativo de critérios para a definição do município polo de cada
região; Grupo Condutor – PRI- 5 integrantes do Cosems e Informes.
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2 - ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Fonte: Cosems-RJ

2.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Maio/2021

Na manhã do dia 13 de maio, foi realizada a assembleia mensal do Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ). Gestores e técnicos acompanharam
os debates e definiram os itens de pauta para pactuação durante a reunião da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parta da tarde.
Entre os destaques do encontro estiveram a apresentação de representantes do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), que vem realizando uma “Auditoria de Acompanhamento das principais
estratégias de enfrentamento da Covid-19” nos municípios fluminenses. O Cosems RJ é parceiro
dessa iniciativa, teve e continua tendo um papel importante na mobilização de gestores nesse
sentido, que já acontece desde 2020 e agora tem continuidade. O foco da fala das auditoras
Josyanne Ferreira e Aline Macedo foi a campanha de vacinação contra a Covid-19, reforçando
importância de os municípios registrarem nos sistemas disponíveis as informações sobre as doses
recebidas e aplicadas. Segundo levantamento do TCE, na relação entre as doses distribuídas e o
número de pessoas imunizadas, o estado do Rio de Janeiro registra um percentual de apenas 59,2%
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de doses aplicadas. A hipótese é que não há um registro ideal. O TCE fará ações pontuais nos
municípios que apresentam os menores números de doses aplicadas.
Ainda sobre o tema, o subscretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde
(SES RJ), Mário Sérgio Ribeiro, apresentou dados sobre a vacinação contra a Covid-19. O ponto
central da fala foi o atraso na entrega da Coronavac, que causou um o déficit de 28 dias na
aplicação da dose 2 em todo o estado. Em pactuação com o Cosems RJ há duas semanas, ficou
definido que as vacinas da Coronavac recebidas seriam todas destinadas a D2 para suprir o déficit
dos municípios, que foi levantado por meio de informações que os municípios repassaram. Porém,
com a suspensão da aplicação vacina da Astrazeneca em gestantes, do total 184 mil de vacinas de
Coronavac recebidas entre os dias 07 e 10 de maio, 20 mil delas foram destinadas a esse grupo e o
restante para D2 e distribuídas aos municípios. Segundo levantamento da SES, ainda há um déficit
de 54 mil doses para D2. Ao todo, já foram aplicadas no estado 1.988.960 de D1 e 2.125.220 de D2
Dando continuidade à assembleia, o Cosems RJ reforçou sua atuação enquanto órgão de
importância no apoio aos gestores municipais, com apresentações de dados gerados por estudos e
levantamentos que envolvem o acompanhamento e controle dos cofinanciamentos estaduais e do
panorama dos recursos para a área de Atenção Básica, incluindo programas como o Previne Brasil,
Saúde com Agente, Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária à Saúde
(PREFAPS) e o crédito extraordinário em função da pandemia de Covid-19. Nesse contexto
também foi anunciado a retomada do Grupo de Trabalho Bipartite de atenção Básica, que vai
garantir um espaço continuado de debate sobre os desafios e avanços da área. Esses levantamentos
e estudos são ações permanentes da equipe do Cosems RJ, que trará informações periódicas sobre
os temas.
A reunião também debateu a Nota Técnica da SES RJ que fala sobre recursos do “Cuidado
integral dos pacientes com doenças crônicas e agravos não transmissíveis”. O documento trata de
recurso robusto, cerca de R$ 540 milhões e esclarece como esse recurso pode ser utilizado. “O
investimento terá impacto a longo prazo, já que está associado á reorganização do sistema e a
mudança de estilo de vida da população. É preciso realizar um monitoramento que dê visibilidade
aos resultados, portanto sugerimos que a avaliação seja feita em etapas para que possamos ter o
retrato fiel dos avanços na área”, reforçou o presidente do Cosems RJ e secretário municipal de
saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira.
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2.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Junho/2021

No último dia 10 de junho, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do
Rio de Janeiro (Cosems RJ), realizou sua assembleia mensal. Gestores e técnicos discutiram
questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, aos cofinanciamentos estaduais,
mudança de fluxo da regulação ambulatorial da Secretaria Municipal de Saúde do município do
Rio de Janeiro, entre outros temas.
No contexto das ações de enfrentamento a pandemia de Covid-19, a campanha de
vacinação e a distribuição de imunizantes entre os municípios foram destaques no debate. A
Secretaria de Estado de Saúde (SES RJ) apresentou uma nova proposta de calendário de vacinação,
com base em sugestões da Defensoria Pública do Estado, que identificou a dificuldade dos
municípios em finalizar a vacinação de grupos de pessoas com comorbidade.
As próximas remessas serão destinadas para o atendimento da totalidade dos grupos
prioritários das comorbidades, pessoas com deficiência sem e com Benefício de Prestação
Continuada, gestantes e puérperas e profissionais das forças de segurança e salvamento e forças
armadas, Os municípios deverão adotar estratégias de busca ativa e ações de imunização
específicas para a superação das barreiras de acesso a fim de atender ao princípio constitucional da
equidade no Sistema Único de Saúde (campanhas de vacinação previa e intensamente divulgadas e
em locais de fácil acesso para esses grupos vulneráveis). Os municípios que ainda não finalizaram
a vacinação dos professores da educação básica e superior e população em situação de rua deverão
concluí-la até o final do mês de junho de 2021.
Quanto à distribuição de vacinas, a SES RJ reforçou a dificuldade de distribuição da vacina
da Pfizer para municípios de pequeno porte em função de seu armazenamento e logística da
preparação para aplicação. Nesta terceira remessa recebida pelo Ministério da Saúde 30 municípios
com mais de 100 mil habitantes receberão vacinas da Pfizer. Os que não receberem, serão
compensados com o fornecimento de vacinas da AstraZeneca de forma proporcional. O presidente
do Cosems RJ e secretário municipal de saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, chamou atenção para
as mudanças no processo de imunização.
Mudança de fluxo da regulação ambulatorial SMS do Rio de Janeiro: Por meio da
intervenção do Cosems RJ com a SMS do Rio e com a Regulação Estadual, que levou ao debate as
discordâncias dos municípios, o prazo para a alteração foi estendido para mais 30 dias para que os
municípios possam se adequar.
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Foi reforçada a prerrogativa do município do Rio de definir a forma como os outros
municípios acessam seu território, mas também a importância dos outros municípios participarem
das discussões, principalmente na questão dos hospitais federais, que vêm reduzindo o acesso nos
últimos anos. Segundo Rodrigo Oliveira, o município gestor do território tem a prerrogativa de
definir a forma com que os outros municípios acessam seus territórios, mas também é preciso
reconhecer a importância dos outros municípios acompanharem as discussões.
Outros temas importantes para a gestão da saúde foram debatidos com base em
apresentações realizadas pela equipe do Cosems RJ. Entre elas, esteve um panorama dos
Cofinanciamentos Estaduais nas áreas de Urgência e Emergência, Atenção Especializada (que
incluiu os leitos de UTI para Covid-19), entre outros itens. Esse último já em fase de pagamento
para os municípios que atenderem pré-requisitos como a adesão. Temas relevantes da Atenção
Básica, incluindo informes sobre, Informatiza UBS, Requalifica UBS, Nota técnica ACS/ Centros
de Covid e Previne Brasil, também foram abordados.
A assembleia contou ainda com a apresentação da Legislação do Período e aspectos
relacionados Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), que vem
registrando instabilidades nos últimos meses.
Durante o encontro, os gestores foram convidados a participar do Projeto de Ensino à
Distância do Instituto Desiderata, que já capacitou mais de quatro mil profissionais de saúde no
Estado. No segundo semestre serão oferecidos os cursos de “Diagnóstico precoce do câncer
infantil” e “Cuidados relacionados à obesidade infantil”, com 1.440 vagas disponíveis até
dezembro de 2021. Foi anunciado também que o Cosems RJ, em parceria com a SES RJ, vai
realizar no dia 16 de junho, 10h, uma live para auxiliar os gestores na estruturação dos seus Planos
Municipais de Saúde, contando com a participação de representantes do Ministério da Saúde para
debater as ferramentas de planejamentos e o DigiSUS. As informações serão divulgadas nos canais
de comunicação do Cosems RJ.
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2.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2021

No dia 08 de julho, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de
Janeiro (Cosems RJ) realizou sua assembleia mensal. O destaque do encontro foram as boas
notícias em relação aos cofinanciamentos estaduais. O Cosems RJ monitora mensalmente o
andamento desses processos até a disponibilização desses recursos e na reunião foram apresentados
avanços importantes. Na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parta da tarde,
aspectos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19 foram debatidos e propostas
foram pactuadas.
Entre os avanços dos cofinanciamentos está o da Rede de Urgência e Emergência, área em
que os recursos já foram pagos e devem ser disponibilizados aos municípios. Já em relação aos
recursos disponibilizados pela Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação
da Secretaria de Estado da Saúde (SAECA/SES RJ), o levantamento do Cosems RJ mostrou que os
problemas orçamentários já foram resolvidos e o processo segue com mais celeridade. Sobre os
recursos destinados ao enfrentamento à pandemia, relacionados à implantação de leitos de UTI, em
abril já foram pagos e para os meses de maio e junho já há encaminhamento.
O cofinanciamento no contexto da Política de Saúde para os Privados de Liberdade foi
publicado e foi anunciado o cofinanciamento para a área de assistência à tuberculose, que ainda
está em deliberação e que somará cerca de 19,5 milhões de reais em recursos para todos os
municípios fluminenses.
Outra proposta apresentada por representantes da SES RJ foi o cofinanciamento da área de
Terapia Renal Substitutiva. O presidente do Cosems RJ e secretário municipal de saúde de Niterói,
Rodrigo Oliveira, reforça a complexidade desse tema, pois praticamente 100% da oferta está
centrada no setor privado, por isso vale reconhecer que esse cofinanciamento é um avanço. E
ressalta que é importante monitorar constantemente.
Ainda sobre os cofinanciamentos, a equipe da SES apresentou na assembleia propostas de
recursos para o custeio e investimento no SAMU, apoio para a reforma, construção e equipamentos
para Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), apoio financeiro para Unidades Hospitalares
municipais e para Hospitais Metropolitanos.
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O assessor jurídico do Cosems RJ, Mauro Silva, apresentou as legislações do período. O
destaque foi a portaria 1.263, que trata sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionam
recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional
de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2021,
que se tornou mais ampla. Acesse a portaria (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n1.263-de-18-de-junho-de-2021-326809563)
O também assessor jurídico da entidade, Júlio Dias, atualizou a situação do Sistema de
Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). A plataforma ainda se encontra
instável, o que dificulta a alimentação do sistema. Para auxiliar os gestores, o Cosems RJ, em
parceria com o Ministério da Saúde, vai oferecer uma oficina de capacitação aos gestores e
técnicos nos dias 05 e 06 de agosto.
2.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2021

Em 12 de agosto, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro
(Cosems RJ) realizou sua assembleia mensal. Aspectos relacionados às cirurgias eletivas, aos
dados da regulação ambulatorial e recursos federais que estão parados em contas dos municípios
fluminenses foram temas de debates. Na parte da tarde, foi realizada a reunião da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB), realizada na parte da tarde.
A reunião foi iniciada com a discussão da organização dos recursos para cirurgias eletivas.
Houve pactuação em relação a esses recursos no mês de março, mas surgiram questionamentos
sobre as metas e sobre a não participação na deliberação de alguns municípios – aqueles que não
foram executores nos anos de 2018 e 2019. O presidente do Cosems RJ e secretário municipal de
saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, diz que é preciso discutir o tema nas esferas regionais e,
também, junto ao Conass e ao Conasems para que seja possível fazer um rearranjo nesses recursos
e manter a transparência, levando as informações aos gestores dos debates realizados.
Na continuidade da reunião, foram apresentados, pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de
Janeiro (SES RJ) os 15 procedimentos ambulatoriais que registram as maiores filas de espera,
sendo os da área da ortopedia ocupantes do topo desse ranking. O primeiro da lista são
procedimentos de joelho. No contexto da REUNI, foram apresentadas também as ofertas, com
recursos ociosos para consultas e exames. “Vamos convocar aqui um esforço bipartite para que os
municípios possam aumentar essa procura e ocupar as vagas ociosas”, anunciou Rodrigo Oliveira.
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Em um trabalho realizado pela assessoria jurídica do Cosems RJ e outros assessores, foi
apresentado um levantamento dos recursos de custeio que estão parados nos fundos municipais de
saúde e oriundos do Fundo Nacional de Saúde – recursos federais não executados – e que foram
disponibilizados antes de 2017 por regiões e por municípios. O Cosems RJ está mobilizando para
que esses saldos financeiros sejam transferidos e executados por municípios que estão com essa
dificuldade. Ainda há possibilidade de esses recursos serem transferidos entre contas até 31 de
dezembro de 2021, com a realocação para duas modalidades: transposição e transferências. Serão
realizados eventos ou aulas online para orientar os gestores. Apesar dos recursos parados, foi
ressaltado que o desfinanciamento do SUS é da ordem de R$200 bilhões.
Um panorama dos cofinanciamentos estaduais, levantamento realizado pela equipe do Cosems
RJ, foi exposto aos gestores. Os dados incluíram recursos da Rede de Urgência e Emergência,
oncologia, Terapia Renal, UTI para Covid-19, entre outros. Foi anunciado também recursos
destinados ao Programa de Apoio aos Hospitais do Interior.
Durante o encontro, como de costume, foram apresentadas as portarias e leis importantes do
período e informações sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(SIOPS), que permanece fora do ar. Nesse contexto, foi comemorada a grande adesão de
municípios à oficina realizada pelo Cosems RJ nos dias 05 e 06 de agosto sobre o tema. A íntegra
da oficina está disponível no canal do Youtube do Cosems RJ.

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.
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3.1 – Atividades desenvolvidas no mês de Maio/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 GTTAF/ Conasems e Cosems;
• Reunião GTVS/Conasems e Cosems, com discussão sobre os déficits das vacinas (D2) nos
estados;
• Reunião COE/Cosems RJ, com atualização da situação COVID 19 no ERJ e ocupação de
leitos clínicos e de UTI;
• Reunião com SAPS/SAFIE /Cosems RJ;
• Reunião SIS/SUS (SIG-RGI). SIS SUS e dados de Pesquisa (3ª Reunião do Comitê Gestor);
• Atenção Básica: Participação na reunião do Ponto de Controle da Atenção Básica junto ao
Conasems e demais Cosems (18/05/21), com discussão sobre Programa Saúde com Agente,
discussões entre MS e Conasems sobre os indicadores do Previne Brasil, Portarias de
créditos extraordinário Covid-19 e Informatiza (atenção às suspensões); Realização de ação
junto aos municípios credenciados pelas Portarias 1.444 e 1.445/20, que transfere recursos
de custeio para os Centros Covid, com o objetivo de regularização de suas pendências,
buscando o financiamento no trimestre de julho a setembro; Participação em reunião do GT
AB RJ, em 21/05, tendo como pauta principal as portarias de suspensão do período, o
Programa Saúde com Agente e os Centros Covid, definindo-se ações de apoio junto aos
municípios para esses temas.
• Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - PMM);
• Reunião Comissão Eleitoral do CES;
• Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIESRJ);
• 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;
• Oficina Zero Mortalidade Materna por hemorragia interna, junto a Coordenação da Saúde
da Mulher SES e MS
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3.2 – Atividades desenvolvidas no mês de Junho/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 Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual (CIESRJ);
• Atenção Básica: Participação na reunião do Ponto de Controle da Atenção Básica junto ao
Conasems e demais Cosems (01, 08 e 22/06/21), com a seguinte pauta principal: em 01/06:
Programa Requalifica UBS e revisão de indicadores do Programa Previne Brasil; em 08/06:
Programa Requalifica UBS, Centros Covid, Leis 731 e 894/21 e Programa Informatiza; em
22/06: Atualização do cenário do Programa Previne Brasil. Participação em reunião
ampliada do GT AB RJ, em 02/06, com a presença da equipe de apoiadores do Cosems e da
SAPS, com a apresentação da situação da AB no estado, além de uma análise dos cadastros
do Programa Previne Brasil, ao final do primeiro quadrimestre de 2021.
• 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 da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);
• Reunião GTAF SUS/CRF RJ;
• Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;
• Reunião GTIE Estadual da PNAISARI;
• GT de Planejamento do Cosems: encaminhamento das ações previstas na Programação
Anual do Cosems e do Planejamento do Cosems para o ano de 2022;
• Oficina Zero Mortalidade Materna por hemorragia interna, junto a Coordenação da Saúde
da Mulher SES e MS
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3.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2021
•

Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ;

•

Reunião GT VS/Cosems e Conasems;

•

Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB);

•

Reunião de Equipe do Cosems preparatória para Reunião de Diretoria;

•

Comissão Intergestores Bipartite (CIB);

•

Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ;

•

Reunião sobre cenários da COVID 19. SES RJ/COSEMS RJ;

• Apresentação na Plenária do CRF RJ do Projeto e caderno do GTAF-SUS (CRF RJ/Cosems
RJ);
• Reunião com SAFIE/SGAIS/SES RJ: discussão da formação do Gabinete de Crise da AF
no ERJ;
• Reunião SAFIE/SES; /Cosems RJ/NAT;
• Atenção Básica: Participação na reunião do Ponto de Controle da Atenção Básica junto ao
Conasems e demais Cosems (30/07/21), com a discussão sobre Municípios com Baixo
Cadastro. Realização reunião preparatória com municípios com baixo cadastro visando a
qualificação da participação dos mesmos na agenda do dia 30/07, com o Conasems.
Participação em reunião do GT AB RJ, em 23/07, tendo como pauta principal as portarias
do período, Projeto de Conectividade, PREFAPS e programa Requalifica. Participação em
reunião com a SAPS/SES RJ sobre a questão da dispensação de micronutrientes na AB
(vitamina A);
• 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);
• Reunião Ordinária da CIES RJ;
• Reunião com Instituto Nacional de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia (INAFF)
• Reunião de Integração com coordenadores de unidades hospitalares da AF;
• GTIE da PNAISARI;
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• 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 CosemsRJ.
• Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência;
• Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial;
• GT de Planejamento do Cosems: encaminhamento das ações previstas na Programação
Anual do Cosems e do Planejamento do Cosems para o ano de 2022.
• Oficina Zero Mortalidade Materna por hemorragia interna, junto a Coordenação da Saúde
da Mulher SES e MS

3.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/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/Cosems;

•

Reunião Ordinária do GT VS/Conasems/Cosems;

•

Reunião HUB COVID;

•

Reunião GTAF-SUS. CRF RJ/ Cosems RJ/ ENSP-FIOCRUZ;

•

Reunião GT de GOVERNANÇA DA INFORMAÇÃO = SIS/SUS: DA CONCEPÇÃO À
IMPLANTAÇÃO

• Atenção Básica: Participação na reunião do Ponto de Controle da Atenção Básica junto ao
Conasems e demais Cosems (25/08/21), com a seguinte pauta: alterações da normatização
do Programa Previne Brasil. Realização de reunião com a diretoria do Cosems para
apresentação de estudos de impacto do Programa Previne Brasil, em preparação para a
reunião entre Cosems RJ, SAPS SES RJ, MS e Conasems sobre o Programa Previne Brasil.
Participação em reunião do GT AB RJ, em 27/08, tendo como pauta principal a análise da
alterações do Programa Previne Brasil, apresentadas na CIT de 26/08;
• Qualificação da AF na AB Conasems/ GTTAF;
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• Oficinas Introdutórias em Monitoramento e Avaliação em Saúde, organização da
Universidade Federal da Bahia e Ministério da Saúde;
• 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;
• Grupo de Trabalho Intersetorial Estadual da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde
da Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (GTIE PNAISP);
• 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;
• 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.
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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;

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 maio a agosto 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. Cabe destacar a obra que o
escritório do Cosems passou nesse período, durante os meses de junho, julho e agosto, objetivando
modernização e melhoria na infraestrutura do espaço de trabalho, com otimização do espaço e
renovação do ambiente. Com isso os móveis antigos precisaram ser alienados e houve uma
apresentação pela Assessoria Jurídica na Assembleia de Secretários sobre “Alienação (doação) dos
móveis usados”, com uma recordação sobre o estatuto do Cosems RJ, que em seu artigo 17, aponta
como competência da Assembleia Geral a autorização da doação e/ou alienação de bens, para
doação para as secretarias municipais de demonstrassem interesse. O sorteio foi feito via
plataforma Zoom.
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Título: Sala de Reuniões do Cosems RJ após obra de modernização.

Fonte: Cosems RJ

Título: Sorteio de Bens Antigos e Televisão

Fonte: Cosems RJ
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Título: Sorteio de Bens Antigos e Televisão

Fonte: Cosems RJ

5 - APOIADORES REGIONAIS
A Estratégia do Apoio Regional do Cosems RJ vem mantendo no 2o quadrimestre de
2021 a mesma estrutura de coordenação, desenvolvida por Marta Gama de Magalhães e
Marcela Caldas em parceria com o CEPESC/IMSHC/UERJ para ações de qualificação das
suas atividades. A partir do mês de agosto iniciamos um 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, com vigência até
2023, dando continuidade à parceria com o Conasems - Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde, HAOC - Hospital Alemão Oswaldo Cruz e contando agora com a
inserção do Hospital da Beneficiência Portuguesa nas atividades do Projeto. O novo triênio
estabeleceu-se uma nova dinâmica de relação entre as instituições, trazendo mudanças no
processo de trabalho, contratação e financiamento da estratégia do apoio.
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Foram constituídas duas frentes de trabalho que se articulam permanentemente: uma
relacionada a organização, qualificação e financiamento das ações da coordenação e do novo
cargo de facilitador assumido por Marcela Caldas (também Secretária Executiva do Cosems
RJ) através do vínculo institucional com o HAOC - Hospital Alemão Oswaldo Cruz e a
segunda, relacionada a organização, qualificação e financiamento das ações do apoio através
do Termo de Compromisso entre o Hospital da Beneficiência Portuguesa e o Cosems RJ.
A estratégia mantém-se funcionando com 06 (seis) apoiadores regionais, profissionais
com formação em políticas públicas de saúde, que atuam nas 09 (nove) regiões de saúde
fluminenses que estão assim distribuídas entre eles:
Norte e Noroeste – D’Stefano Marcondes
Baixada Litorânea e Metropolitana II – Suely Osório
Metropolitana I – Taciane Pereira Maia Lima
Baía da Ilha Grande e Centro Sul – Dilian Duarte Hill
Serrana – Lucas Manoel da Silva Cabral
Médio Paraíba – Maria de Fátima Brito de Rezende

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toda a equipe, coordenação 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, Reuniões da equipe do Cosems RJ, GTS Regionais e Estadual e outras reuniões
estratégicas, disponibilizando informações e subsídios técnicos aos gestores municipais de
saúde e suas equipes. Com essa estratégia, o Cosems RJ tem possibilitado o fortalecimento e a
capacidade técnica e política municipal, assim como das relações interfederativas nas regiões
de saúde.
No mês de julho iniciamos o processo de substituição da apoiadora Maria de Fátima
Brito de Rezende da região Metropolitana I, que já vinha atuando na região do Médio Paraíba
em substituição à apoiadora Marcela Caldas, que assumiu a Secretaria Executiva do Cosems e
a função de Facilitadora/Coordenadora do Apoio. Para isso, foi aberto um processo
simplificado de seleção, tendo sido incorporado à equipe a parir de agosto de 2021 a
apoiadora Taciane Pereira Maia Lima.
Como estratégia de qualificação do registro das atividades do apoio, foi consolidado o
novo modelo de google forms do relatório mensal, incluindo uma solicitação de análise
qualitativa trimestral de cada região de saúde por parte dos apoiadores, que segue descrita à
seguir, excluindo as regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baía da Ilha Grande.
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REGIÃO SERRANA – apoiador Lucas Manoel da Silva Cabral
- Relação com os gestores e técnicos: foi um desafio entrar na região no meio da pandemia e
com os espaços de diálogo / encontro com os gestores estarem de modo virtual. Contudo, com
um desejo dos vices-regionais em restabelecer o consórcio na região de saúde, foram
realizadas três reuniões presenciais (Nova Friburgo, Petrópolis e Bom Jardim) e fiz questão de
participar de todas e posso dizer que a interseção presencial com os gestores melhorou muita a
minha relação com os municipios e até aumento a demanda por apoio.
- CIR/ Câmara técnica e GTs: a CIR ainda é um espaço extremamente burocrático, e
dificilmente os municípios demandam algum ponto de pauta, então a discussão acaba sendo
aquela que a SES propõe. Houve a troca da profissional da SES que conduz a CIR, apesar de
conhecer pouco a profissional anterior, os gestores e técnicos relatam uma maior facilidade de
diálogo com a atual profissional. Neste período, tem ocorrido um aumento da participação dos
gestores na CIR e até mesmo no CT da CIR, já os GTs (Planejamento, AB, Regulação, RUE)
têm pouquíssima participação e sempre participam os mesmos, basicamente os municípios
maiores (Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis).
- Consórcio CIS-SERRA: O consórcio deve entrar em vigor em janeiro/2022. Há uma certa
empolgação dos gestores com a possibilidade de o consórcio funcionar e resolver alguns
problemas comuns entre os municípios, como: transporte sanitário; Rede SAMU e compra de
medicamentos.
- Desenho da região de saúde: o avanço da proposta do consórcio tem levantado outro tema de
conversa entre os gestores que é o atual desenho da região serrana. Tem ficado claro alguns
problemas com os municípios que compõem a região e a falta de relação entre eles por uma
dificuldade até de infraestrutura (malha viária); distância que o usuário percorre e até
necessidade de discutir a alocação da PPI. Estou chamando a atenção para que os gestores
aproveitem a discussão do PRI e propor uma redesenho regional (se for o caso). Essa pauta,
vai passar a integrar o GT de planejamento, juntamente com a discussão do projeto de
regionalização do Proadi-SUS
- Comunicação: depois da oficina realizada pelo Cosems-RJ com os vices-regionais, saiu
como o encaminhamento a criação de um grupo de WhatsApp com a participação apenas dos
gestores da região sem a SES. Criamos esse grupo, que tem sido o meu principal canal de
comunicação com os Gestores. Além deste, foi criado um grupo apenas do consórcio.
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- Atuação com os vices-regionais: estou bem próximo dos vices-regionais do Cosems RJ na
região e depois da primeira reunião presencial do consórcio que aconteceu em Nova Friburgo,
realizamos uma conversa e criamos um grupo nós três (secretário de Teresópolis, Bom Jardim
e eu) e temos trocado bastante sobre as questões e problemas que vão surgindo na região.
REGIÃO METROPOLITANA I – apoiadora Taciane Pereira Maia Lima
Considerando que julho foi um mês de transição, passei a atuar, de fato, na região, em
agosto. Me preocupou a falta de posicionamento dos municípios na CT, em especial os
municípios de menor porte sobre os temas em geral, com destaque o da regulação, pois na
minha avaliação, foi tomado com certa naturalidade a partir da posição da capital. Sei que
houve a anuência da diretoria do Cosems na disponibilização de vagas e marcação de
consultas pelos municípios "por ordem de chegada". Eu considerei muito importante a
necessidade de discussão da regulação na Metro I com a participação de municípios de menor
porte e como o GT Regional de Regulação não foi retomado, a possibilidade seria inserir
municípios de menor porte no GTE de Regulação - possibilidade de inserção a partir da
discussão no referido GTE. Uma outra questão da CT a ser pontuada é que seria importante a
SES contribuir com as discussões trazendo as informações necessárias para subsidiar os
municípios na organização de ações e serviços, assim como na tomada de decisões.
O esvaziamento dos gestores na CIR é um fato que compromete o avanço das ações na
região. Faz-se necessária celeridade na retomada dos GTs Regionais de Planejamento e de
Regulação, inclusive para avançarmos, dentre outras questões com o PRI na Metro I. Eu tenho
feito tentativas de aproximação em especial dos técnicos de referência da CT e percebo pouco
movimento dos municípios na solicitação de apoio.
REGIÃO NORTE – apoiador D’Stefano Marcondes.
O Programa de Diagnóstico Precoce do Câncer pela SMS de Campos dos Goytacazes
pelas informações dos municípios vem dado certo e o acesso tem melhorado aos usuários,
assim como a não ocupação de vaga por àqueles sem necessidade. Dessa forma agilizou o
atendimento.
Retornando a questão da cirurgia bariátrica, onde a região fez proposta a SES RJ para a
realização de cirurgia bariátrica, esta ainda não teve uma resposta, apesar de toda linha de
cuidado já organizada.
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Após anos de discussão, finalmente a sede do NDVS e CIR Norte muda de endereço e
priorizando a questão da segurança e de enchente.
A discussão sobre a aquisição das bolsas de colostomia pela SMS de Campos, parece que
finalmente será resolvida com a compra pela SES RJ que foi apresentada na CIB RJ. Sobre a
questão da humanização no atendimento a SMS de Campos passou a fornecer a capacitação
solicitada pela região.
Na região Norte teve alteração do SMS do maior município, no caso Campos dos
Goytacazes e que pela atuação já em setembro, dá indícios de que pode favorecer a melhoria
do atendimento referenciado. O gestor passa a ser também o Vice regional do Cosems RJ.
A região Norte se mantém como uma região participativa nas reuniões CT, CIR e grupos de
trabalho, porém a maioria são suplentes ou técnicos.
REGIÃO NOROESTE – apoiador D’Stefano Marcondes.
A região Noroeste continua com pouca participação dos gestores nas reuniões regionais e
inclusive os representantes do Cosems RJ. O vice regional do Cosems RJ sempre está na
reunião da CIR, porém sem se expressar na maioria das vezes. As manifestações dos
representantes do Cosems RJ se dá geralmente nos grupos do whats app, mas não na
modalidade remota de reuniões. Continuamos tendo troca de gestores, dificultando o processo
de continuidade seja a nível municipal, seja regional.
Como critério de informação de algumas demandas regionais já apresentadas em
relatórios anteriores ocorreu em setembro a aprovação na CIB RJ do Hemocentro regional em
Santo Antônio de Pádua e do Plano de Ação Regional da Rede da RUE, este segundo seguiu
para o MS. Com relação ao Hemocentro, aguardando a SES RJ repassar os recursos de custeio
para iniciar o atendimento regional.
A discussão sobre o extrapolamento de teto financeiro de MAC trazida pela SMS de
Itaperuna, foi vista pela região como uma situação preocupante, principalmente pela questão
da desassistência que já ocorreu em momentos anteriores. Porém sobre essa questão, a SES
RJ tem se mostrado receptiva em resolver juntamente com o município de Itaperuna/região
Noroeste.
Com relação as reuniões dos grupos de trabalho, mantém-se a participação maciça no da
Vigilância em Saúde e Atenção Básica. Os de saúde mental e da CIES no último mês tivemos
uma melhor participação. Outros grupos como PPI/planejamento nem ocorrem mais, apesar
da insistência do apoiador do Cosems RJ. A CT da CIR também se mantém bastante
esvaziada, enquanto a presença deveria ser maciça.
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REGIÃO BAIXADA LITORÂNEA – apoiadora Suely Osório

Infelizmente estamos diante de uma região com gestores pouco participativos, apesar de
estarem presentes nos espaços regionais, não houve nenhum movimento de integração regional
positivo, as tentativas da Secretaria Executiva da SES e do Apoio do Cosems não tiveram êxito,
o que vem causando uma insatisfação nos técnicos e um sentimento de desânimo.
A região não consegue avançar, e continua com entraves para elaborar o Plano da Urgência
e Emergência, pois os gestores não se interessam pela implantação do Plano, e nem incentivam os
técnicos para participação, e neste período tivemos a presença constante da Coordenação da SES
para que pudéssemos avançar na elaboração do documento.
Houve também uma tentativa de um evento sobre a importância de reativação do Consórcio
Regional, porém o evento foi suspenso por falta de interesse dos Prefeitos e gestores. Os
municípios continuam com o intuito de resolver seus problemas individualmente, e não de forma
coletiva, ficando as discussões voltadas para os técnicos dos Gts., porém sem avanços nas questões
prioritárias.

REGIÃO METROPOLITANA II – apoiadora Suely Osório
A região está desenvolvendo um trabalho coletivo com a integração entre os gestores,
exceto o município de São Gonçalo, que ainda não consegue se organizar para participar dos
espaços regionais.
Destacamos o acompanhamento na CIR do trabalho da Equipe de Intervenção do Hospital
Regional Darcy Vargas em Rio Bonito e a reorganização da região com a situação e o retorno das
atividades da Unidade.
A região tem colocado com bastante frequência, gestores e técnicos, a necessidade de rever
a dinâmica das reuniões da CIR, que são muito burocráticas, sem espaço para discussões mais
amplas e relevantes. Espaço que existe na Câmara Técnica, sendo abordado os temas prioritários,
como Previne Brasil, Redes de Saúde, e nas reuniões do Grupo de Planejamento, como os
Instrumentos de Gestão, avaliação e monitoramento dos mesmos.
Os grupos temáticos têm desenvolvido uma troca de experiências e conhecimentos
importantes para a construção do Planejamento Regional, onde todos os municípios participam e
resultam em encaminhamentos de acordo com a realidade e a demanda municipal e regional.
Esperamos que as discussões propostas pelo Projeto de Regionalização aumentem o potencial da
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região para a elaboração de uma Rede de Saúde condizente com as características metropolitanas
da região.
No período de maio a agosto de 2021, algumas pautas merecem destaque no
desenvolvimento das atividades do apoio do Cosems RJ.
A equipe do apoio vem atuando nas discussões e operacionalização das ações do GT de
Planejamento do Cosems, retomando a análise da Programação Anual para alinhamento e
pertinência das atividades propostas, com ênfase para novas atividades de caráter não ordinário,
na perspectiva de construção de um cronograma e seus respectivos temas. O GT resgatou
também a agenda de integração com os Vices Regionais, Diretores e Apoiadores e a realização
de "lives temáticas", com ênfase inicial para o planejamento em saúde para apoio à elaboração
dos Planos Municipais de Saúde. A ação integrada entre Vices Regionais, Diretores e
Apoiadores é uma demanda apresentada pelo apoio como uma ação estratégica do Cosems, que
foi referendada em Oficina de Planejamento do Cosems e na PAS de 2021. Seguem informações
sobre as duas atividades:
1) Live “Conversando sobre Planos Municipais de Saúde e DIGISUS” realizada no dia 16/06/21,
tendo como palestrantes Marta Gama de Magalhães (Coordenação do Apoio/Cosems), Ana
Coople (SEINSF/MS) e Mônica Almeida (Assessoria de Regionalização da SES/RJ):
Matéria:http://www.Cosemsrj.org.br/Cosems-rj-realiza-live-para-apoiar-gestores-na-construcao-do-planomunicipal-de-saude/

Gravação:https://youtu.be/dklh7ZC81Sg
Apresentações:http://www.Cosemsrj.org.br/wpcontent/uploads/2021/06/Constru%C3%A7%C3%A3o-do-Plano-Estadual-de-Sa%C3%BAdeM%C3%B4nica-Almeida-SES-RJ.pdf

http://www.Cosemsrj.org.br/wp-

content/uploads/2021/06/DigiSUS-Gestor-Ana-C%C3%A1ssia-SEINSF-RJ-MS.pdf
http://www.Cosemsrj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Conversando-sobre-Planejamento-emSa%C3%BAde-Marta-Magalh%C3%A3es-Cosems-RJ.pdf
2) Oficina sobre fortalecimento do Cosems RJ nas regiões de saúde, realizada no dia 30/06/21,
com a participação da Secretária Executiva, Apoiadores e Coordenação, Assessores, Vicesregionais e Diretoria. http://www.Cosemsrj.org.br/Cosems-rj-realiza-oficina-para-fortalecer-suaatuacao-nas-regioes-de-saude-fluminenses/
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A Oficina possibilitou a discussão foi das potencialidades e fragilidades de cada região,
as estratégias de atuação integrada, numa produtiva e mobilizadora construção de coletiva.
Outra importante estratégia é a ação do GT Atenção Básica SES/Cosems que tem
mobilizado agendas conjuntas, visando maior integração e troca de informação entre os atores das
duas instituições. A SES apresentou o consolidado da situação da AB em cada região e o Cosems
apresentou consolidado de informações sobre o Previne Brasil, possibilitando a discussão sobre os
reais problemas dos municípios a partir do conhecimento de todos. Esse material foi encaminhado
para os gestores municipais e coordenadores de AB através de Comunicados conjuntos do GT e a
temática foi pauta das CIR e GTs AB das regiões.
O apoio iniciou seu trabalho junto ao Grupo Condutor Estadual do Projeto Regionalização,
composto pelo Cosems, SES e SEINSF. A Coordenação, Secretária Executiva/Facilitadora e
apoiadores são titulares e suplentes do GC. No mês de julho o Projeto foi lançado em reunião com
a presença do Presidente do Cosems Rodrigo Oliveira, do Secretário Estadual de Saúde Alexandre
Chiepe, representantes do Conasems, Conass e HAOC. No dia 30/08 aconteceu a 1ª reunião do
GC com a presença de todos os membros.

5.1 - Reuniões Realizadas:

PERÍODO – MAIO A AGOSTO DE 2021
ATIVIDADES

DATAS

REUNIÕES DA
03/05, 24/05, 31/05, 28/06,
COORDENAÇÃO DO APOIO 21/07, 28/07,
E PARCEIRO – CEPESC/
IMS/UERJ
REUNIÕES DA
06/05, 07/05, 19/05, 20/05,
COORDENAÇÃO DO APOIO 21/05, 27/05, 24/06, 01/07,
COM HAOC E CONASEMS. 08/07, 15/07, 22/07, 19/08,
E BP a partir de agosto.
REUNIÕES DO APOIO

10/05, 07/06, 05/07, 09/08.
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A reunião ordinária da estratégia apoio continua mensal e realizada de forma remota,
assim como a maioria das agendas do apoio junto ao Cosems e nos espaços de governanta do
SUS, tanto estaduais quanto regionais, salvo algumas excepcionalidades que redundaram em
momentos presenciais.
Na reunião de EP do Apoio trabalhamos os seguintes temas durante o quadrimestre:
informação em saúde, análise da situação de saúde, planejamento em saúde para elaboração dos
Planos Municipais de Saúde, regionalização, PRI e macrorregião. Além disso construímos nossa
agenda de temas de EP para 2021, na perspectiva de integração com as agendas e temáticas do
novo triênio do Projeto Rede Colaborativa e do Projeto Regionalização.
Como consequência da discussão do planejamento em saúde e análise da situação de
saúde em cada região, encaminhamento o tema como pauta nas CIR e nos GT Regionais de
Planejamento. resgatando o material da Pesquisa de Análise dos PMS do estado em 2019,
produzido pelo Cosems RJ. Criamos planilha de levantamento da situação dos instrumentos de
gestão de cada município, além de levantamento sobre o processo de construção dos planos e
realização das conferências municipais preenchida pelos apoiadores.
CARDS CONVITES -
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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 primeiro 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, participaram de agendas específicas demandadas pela Diretoria e Secretaria Executiva,
como por exemplo: reuniões do Conselho Nacional de Justiça e organização e realização da Oficina
– SIOPS (05 e 06/08/21), que surgiu diante da grande rotatividade de secretários de saúde e equipe
técnica que fazem parte da manutenção do SIOPS, lidando diretamente com o sistema.
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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 Maio/2021

Comunicação Externa:
Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e
Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Publicação da assembleia mensal do Cosems
RJ. Atendimento às demandas de imprensa e envio de sugestões de pautas e artigos.
Produção editorial:
Redação de cobertura da assembleia mensal do Cosems RJ, do roteiro do vídeo Palavra do
Presidente, cobertura de eventos virtuais e redação de artigos de opinião e notas para envio a
imprensa. Geração de conteúdo para compor peças gráficas para o site e redes sociais.
Produção de peças gráficas
Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e
redes sociais.
Comunicação Institucional
Descrição: Reunião de orientação institucional e planejamento das ações de comunicação e
estratégia de assessoria de imprensa.
Eventos Virtuais
Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do
Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite.

7.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Junho/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; Publicação da assembleia mensal do Cosems
RJ. Atendimento às demandas de imprensa e envio de sugestões de pautas e artigos.
Produção editorial:
Redação de cobertura da assembleia mensal do Cosems RJ, do roteiro do vídeo Palavra do
Presidente, cobertura de eventos virtuais e redação de artigos de opinião e notas para envio a
imprensa. Geração de conteúdo para compor peças gráficas para o site e redes sociais.
Produção de peças gráficas
Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e
redes sociais.
Comunicação Institucional
Descrição: Reunião de orientação institucional e planejamento das ações de comunicação e
estratégia de assessoria de imprensa.
Eventos Virtuais
Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do
Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite.

7.3 – Atividades Desenvolvidas no mês de Julho/2021
Comunicação Externa:
Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e
Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Publicação da assembleia mensal do Cosems
RJ. Atendimento às demandas de imprensa e envio de sugestões de pautas e artigos.
Produção editorial:
Redação de cobertura da assembleia mensal do Cosems RJ, do roteiro do vídeo Palavra do
Presidente, cobertura de eventos virtuais e redação de artigos de opinião e notas para envio a
imprensa. Geração de conteúdo para compor peças gráficas para o site e redes sociais.
Produção de peças gráficas
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Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e
redes sociais.
Comunicação Institucional
Descrição: Reunião de orientação institucional e planejamento das ações de comunicação e
estratégia de assessoria de imprensa.
Eventos Virtuais
Descrição: Apoio técnico na realização da reunião mensal da diretoria, da Assembleia do
Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite.

7.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2021

Comunicação Externa:
Descrição: Atualização e gerenciamento periódicos das redes sociais (Facebook, Instagram e
Youtube); Atualização diária do Portal do Cosems; Publicação da assembleia mensal do Cosems
RJ. Atendimento às demandas de imprensa e envio de sugestões de pautas e artigos.
Produção editorial:
Redação de cobertura da assembleia mensal do Cosems RJ, do roteiro do vídeo Palavra do
Presidente, cobertura de eventos virtuais e redação de artigos de opinião e notas para envio a
imprensa. Geração de conteúdo para compor peças gráficas para o site e redes sociais.
Produção de peças gráficas
Descrição: Desenvolvimento de peças gráficas para canais de comunicação do Cosems RJ e
redes sociais.
Comunicação Institucional
Descrição: Reunião de orientação institucional e planejamento das ações de comunicação e
estratégia de assessoria de imprensa.
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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.
8 -OBSERVATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
Este Projeto 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
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.
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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.

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 Maio/2021

• Participação no evento “O Estado de Bem-Estar Social para o século XXI: uma necessidade
pós pandemia”. Exposição: Celia Lessa Kerstenetzky (UFRJ) Coordenação: Ana Luiza
Viana (USP e Região e Redes);
• Participação na Live HUBCOVID: “O papel do ACS e ACE no enfrentamento a COVID19”;
• Participação no evento “O Brasil em trauma coletivo pós pandemia: como cuidar?”
Exposição:

Belinda

Piltcher

Haber

Mandelbaum

(USP).

Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=smJyWJ1h6ic;
• Participação
Exposição:

no

evento:
Jairnilson

“Painel:
Silva

Disponível em: https://youtu.be/1uoYOzb_oFg;

O

valor
Paim

do

SUS”
(UFBA)

39
• Participação no Webinar: “Farmacovigilância e Covid-19: monitoramento de medicamentos
na pandemia”. Promoção da ANVISA;
• Participação no Curso sobre Segurança do Paciente com Diabetes na Administração de
Insulinas;
• Participação no Fórum de Saúde Brasil: “Quais os Impactos da Pandemia na Indústria
Farmacêutica? ; A falta de insumos e a dependência externa para produção de vacinas.”;
• Participação na Live: plataforma – O Valor do SUS. Série: Região e redes com a revista
científica Cadernos de Saúde Pública (CSP) lançam o programa Dilemas, com o tema
“Regionalização do SUS e o acesso à assistência: como superar as desigualdades?”;
• Participação na 2ª Live: Aula interativa e aberta para perguntas. ImunizaSUS;

9.2– Atividades desenvolvidas no mês de Junho/2021
• Organização e realização da Live “Conversando sobre Planos Municipais de Saúde/
DigiSUS”, com apoio da SES-RJ. Objetivo de subsidiar os gestores municipais de saúde no
processo de elaboração de seus Planos Municipais de Saúde. Transmitida no canal do
Cosems RJ, no Youtube.
• Realização da Oficina de Fortalecimento das ações do Cosems em âmbito regional (30/06).
Objetivo o de fortalecer a governança nas regiões de saúde, o Cosems RJ convidou sua
diretoria, a equipe técnica e principalmente os Vice-Presidentes Regionais para debates e
proposição encaminhamentos para as devidas atuações de seus pares em nível regional
• Participação em Live Conasems: “Pós COVID: Desafios do Cuidado”;
• Participação no evento “Diálogos: O SUS mais necessário do que nunca”;
• Participação na Live: “MAIS MÉDICOS: um belíssimo capítulo na construção do SUS”.
Debatedor: Heider Aurélio Pinto;
• Participação no Simpósio: ‘Covid-19 e o financiamento do SUS: análise e perspectivas do
gasto federal e estadual”;
• Participação no evento “Como nosso Sistema de Saúde Responde à COVID-19. Promoção
do CEBES”;
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• Participação no evento “A Clínica dos Afetos: Encontro e desejo como dispositivo do
cuidado”;
• Participação no evento: “Cenário e Perspectivas para a qualificação da Atenção Básica em
Saúde. Compreendida dentro das discussões do Plano Municipal Participativo. Juiz de
Fora.”;
• Participação no evento: “O Brasil depois da pandemia: relações federativas, contratualização
de serviços e redes de cuidados em saúde”;
• Participação no evento 2º Webinário: "Resistência Antimicrobiana em tempos de
Pandemia”;

9.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2021
• Organização e realização da Live, em parceria com IMS/UERJ: “Conversando sobre Planos
Municipais de Saúde: a experiência de Niterói (RJ) e de Juiz de Fora (MS)”. Participação de
Rodrigo Oliveira (presidente do Cosems RJ e SMS de Niterói) e Ana Pimentel (SMS de Juiz
de Fora). Coordenação de Paulo Henrique Rodriguez (professor do IMS/UERJ), com
transmissão via Youtube;
• Participação na LIVE: “Atenção Básica no enfrentamento da COVID19: Responsabilidades
e Desafios”;
• Participação no WEBINAR: “Preços de medicamentos sob controle: caminhos para uma
regulação efetiva”;
• Participação na Live “A Residência Multiprofissional como possibilidade Educacional para
a Indústria Farmacêutica Pública”;
• Participação no evento: "Desafios e Perspectivas do SUS", com: Ligia Bahia (IESC/UFRJ),
Tatiana Wargas (IFF/Fiocruz) e Eduardo Levcovitz (IMS-UERJ);
• Participação no Webinário: “Tira dúvidas COVID-19”, promovida pelo CONASEMS;

9.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2021
• Organização e realização da Live – Saldo em contas (04/08/21), com transmissão via
Youtube.
• Organização e realização da Oficina – SIOPS (05 e 06/08/21), com transmissão via
Youtube;
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• Participação no Webinário sobre Judicialização da Saúde, com o tema “Alocação de
recursos e o direito à saúde” através do canal no Youtube do Conasems
• Participação no Webinário: Judicialização da Saúde nos municípios, como responder e
prevenir. Alocação de recursos e o Direito à Saúde. Canal Conasems/ YOUTUBE;
• Participação no evento: “Debate público: Frente Parlamentar de combate à Tuberculose: A
Tuberculose em tempo de pandemia”;
• Participação na Aula Inaugural Integra: “Direito à Saúde: Custos, valor e preço de
tecnologias e barreiras ao acesso”;
• Participação na Audiência pública ALERJ: O avanço da Tuberculose(TB) no estado do Rio
de Janeiro. Lei 8.746/2020 que cria a Política Estadual de controle e eliminação da TB no
RJ;
• Organização e Participação no Seminário Estadual: “A atual situação da Assistência
Farmacêutica no Estado do Rio de Janeiro”;
• Participação no evento “Impacto da Pandemia sobre a vacinação de Rotina: Como enfrentar
o desafio na queda das coberturas vacinais”;
• Participação no evento “Desafios para a saúde mental dos trabalhadores da saúde no
contexto da COVID-19”. Promoção Observatório da FIOCRUZ;
• Participação na Live: “Inovação em Vigilância Sanitária e o Controle da Qualidade de
Produtos”;
•
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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 maio, junho, julho e agosto 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 mês de junho de 2021, teve início o projeto do Observatório de
Políticas Públicas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, resultado da parceria entre Cosems RJ,
IMSHC/UERJ e IESC/UFRJ, com intuito de 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 às necessidades da
população fluminense.
Outro destaque do período refere-se à obra ocorrida no escritório do Cosems, entre os meses
de junho e agosto de 2021, objetivando modernização e melhoria na infraestrutura do espaço de
trabalho, com otimização do espaço e renovação do ambiente. Diante de tal fato, foi realizada a
doação dos móveis antigos através de sorteio via plataforma Zoom, com os municípios interessados
previamente comunicados em Assembleia de Secretários, seguindo o estatuto do Cosems RJ.
Finalizando, destacamos ainda que o segundo quadrimestre de 2021 foi marcado pelo
avanço da cobertura vacinal para enfrentamento da pandemia de Covid-19, 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.

