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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 janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. 

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 primeiro quadrimestre de 2022, as reuniões de diretoria aconteceram nos dias 17 de 

janeiro, 9 de fevereiro, 16 de março, 6 de abril, tendo, respectivamente, as seguintes pautas:  

 

1.1 Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2022 

Apresentação: Estratégia Apoiadores Cosems RJ; Aprovação da Ata da 12ª Reunião Ordinária 

(dezembro/2021); Novo Vice Regional Baixada Litorânea; Reajuste Contribuição Cosems RJ; 

Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; Repactuação da Redes de Oncologia e Oftalmologia; 

Proposta de Habilitação de Leitos UTI; Portaria 3693/2021/Cardiologia (AC); Discussão da Pauta 

CIB e Informes. 
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1.2 Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2022 

 

Apresentação: Resultados do Previne Brasil 2021; Aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária 

(janeiro/2022); Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; Cofinanciamento Estadual AC 

Cardiovascular; Relatório REUNI – oferta e acesso; Extrapolamento de Teto - Hospital São José do 

Avaí; Comissão Organizadora da Mostra de Práticas Cosems RJ/IdeiaSUS Fiocruz; Discussão da 

Pauta CIB e Informes. 

 

1.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2022 

 

Aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária (fevereiro/2022); Vaga Ociosa Diretoria -Região 

Norte; Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; PROADI- LEAN; Projeto Tele UTI ; Reunião com 

a FEMERJ ; Cofinanciamento da Saúde Mental; 2ª Mostra de Práticas Cosems RJ/ IdeiaSUS- 

Fiocruz; Discussão da Pauta CIB e Informes 

 

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2022 

 

Aprovação da Ata da 3ª Reunião Ordinária (março/2022); Novo Diretor - Região Norte; 

Agenda com Presidência da ALERJ; Escuta AB – CIR ampliada; CAPS IV; Discussão da Pauta CIB 

e Informes. 
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2. ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Fonte: Cosems-RJ, 2022 

 

2.1 Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2022 

 

A primeira assembleia do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (Cosems RJ) de 2022, realizada no dia 18 de janeiro, reuniu gestores de todas as regiões de 

saúde e debateu temas relacionados à pandemia da Covid-19, potencializada pela chegada da variante 

ômicron. Na parte da tarde, foi realizada a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

Para dar início ao encontro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio de Janeiro 

apresentou aos presentes a proposta de conversão de leitos de UTI Covid-19, baseado nos 

quantitativos necessários para cada região e o número de leitos habilitados. Dos 6.500 leitos 

disponibilizados pelo MS para a conversão, o RJ ficou com 625. Nenhum desses leitos será para 

hospitais estaduais, somente municipais. 

Além dos leitos para conversão disponibilizados pelo MS, a SES trouxe uma proposta de 

financiamento de mais 500 leitos que serão habilitados complementando a diária para chegar ao R$ 

1.000, partindo do financiamento do MS que passará a oferecer R$ 650 a partir do mês de julho.  Para 

habilitação, esses leitos precisam estar na regulação. A proposta será debatida e serão sugeridos 

ajustes. 

A SES também apresentou uma proposta de remuneração para cirurgias de revascularização 

miocárdica, utilizada como exemplo para o aumento nos valores de pagamentos de alguns 

procedimentos na cardiologia a partir de fevereiro. A proposta aumentará de 30 a 50% os valores para 

cirurgia de revascularização miocárdica. A tabela de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMs) 

teria seus valores complementados pela SES. 
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Como de praxe em todas as assembleias, o Cosems RJ, apresentou o panorama dos 

cofinanciamentos estaduais. De dezembro para janeiro, o cenário não trouxe grandes novidades. O 

destaque foi para a Rede de Urgência e Emergência, com o pagamento feito para a construção e 

reforma das UPAs e para os SAMUs regionais.   

Os recursos das UTIs Covid-19 referentes aos meses de junho e julho de 2021, foram pagos, 

porém existe pendência do termo de adesão de dois municípios.  Em agosto, há pendência do termo 

de adesão de um município, o único que ainda não recebeu. Os recursos de outubro e novembro já 

estão com processo encaminhado para pagamento. 

Em relação ao PAHI, os recursos foram pagos e os pedidos de complementação, já foram 

autorizados. Os recursos destinados às doenças de agravos não transmissíveis já também já foram 

pagos. 

Os assessores jurídicos do Cosems RJ trouxeram as principais legislações do período e a 

situação atual do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS). 

 

2.2 Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2022 

 

Em 10 de fevereiro, gestores e técnicos de saúde se reuniram para mais um encontro mensal 

promovido pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do estado do Rio de Janeiro (Cosems 

RJ). As atividades foram iniciadas com uma assembleia extraordinária, que aprovou a nova tabela de 

valor de contribuição das secretarias municipais de saúde para manutenção institucional do Cosems 

RJ. A última atualização ocorreu em 2017 e foi aprovado um reajuste de 23%. Em seguida, foi 

realizada a assembleia ordinária de fevereiro, que debateu temas relacionados ao Previne Brasil e os 

cofinanciamentos estaduais. Na parte da tarde, aconteceu a reunião da Comissão Intergestores 

Bipartite (CIB). 

A equipe do Cosems RJ, que acompanha os impactos do Previne Brasil para o financiamento 

dos municípios, apresentou os principais resultados do programa, o consolidado de 2021 e o 

funcionamento em 2022. A equipe trouxe a comparação dos valores de 2019 a 2021. Em 2021, de 

acordo com o levantamento, cinco municípios tiveram recebimento absoluto menor que 2019, ano 

base para os cálculos no contexto do programa. São eles: Belford Roxo, Niterói, Barra do Piraí, 

Cachoeira de Macacu e Areal. Também em 2021, 30 municípios tiveram redução no cofinanciamento 

em relação a 2020. Fica evidenciada uma curva descendente nesses valores. Já em janeiro de 2022, 

alguns municípios chegaram a ter uma redução no cofinanciamento de uma média de 15% em relação 

a dezembro. Ressaltou-se a importância da manutenção da centralidade do cadastro. A equipe do 

Cosems RJ continuará realizando o acompanhamento desses resultados, com atenção maior para os 

municípios críticos e vai promover, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro (SES RJ), oficinas regionais para debater o tema.  

Representantes da SES RJ participaram da assembleia para esclarecer dúvidas sobre o 

cofinanciamento da Rede de Cardiologia, já apresentado na assembleia e CIB de janeiro. A partir de 

janeiro, serão pagos esses valores, respeitando a tabela de limite máximo de valores que serão 

cofinanciados. Para o procedimento de cateterismo, utilizando como base a produção de 2019, estão 

empenhados cerca de R$ 55 milhões. Outra proposta é o financiamento do procedimento de 
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revascularização, que chegará a um aumento de mais R$ 4.000 para cada procedimento. Também 

haverá incremento para cirurgias cardiovascular. 

A SES ressaltou na reunião que o Programa de Apoio aos Hospitais Integrantes do SUS 

(PAHI) se tornou uma política de estado. Foi anunciada a inclusão de 15 municípios que não possuem 

hospitais para receberam esse apoio. Em relação aos hospitais, serão disponibilizados recursos para 

ampliação e reforma e aquisição de equipamentos e unidades ambulatoriais especializados que ainda 

não tenham sido contemplados anteriormente. A deliberação será publicada nos próximos dias. Foi 

informado que em 2021, foram enviados 49 projetos nesse contexto, com 21 aprovados e alguns já 

receberam recursos. 

Em relação ao andamento dos cofinanciamentos estaduais, o destaque foi para os recursos 

destinados para UTI Covid de novembro, que já estão em processo de pagamento e alguns municípios 

ainda não enviaram o termo de adesão. Em fevereiro, houve avanço em diversos processos, mas não 

houve ainda nenhum pagamento de cofinanciamentos estaduais em 2022. 

 

 

2.3 Atividades desenvolvidas no mês de Março/2022 

 

No dia 17 de março, gestores e técnicos de saúde estiveram reunidos para a assembleia mensal 

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

teve início com a apresentação do panorama dos cofinanciamentos estaduais e discutiu outros temas 

relacionados à melhoria da saúde pública.  

O Cosems RJ acompanha permanentemente a situação dos cofinanciamentos estaduais. No 

período de fevereiro, foram registrados avanços. A pasta mais avançada é a da Rede de Urgência e 

Emergência. A partir de março, os municípios receberão mais de R$ 1 milhão destinados a custear a 

construção e a reforma das Unidades de Pronto Atendimento habilitadas. A Secretaria de Estado de 

Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ) sinalizou os pagamentos dos exercícios anteriores e anunciou o 

cofinanciamento do Programa de Apoio aos Estabelecimentos Laboratoriais, para construir ou 

reformar esses espaços. Atenção especializada tem um cofinanciamento mais robusto, com novos 

processos. Haverá também a correção do cofinanciamento dos PAHIs, que será pactuada na próxima 

reunião bipartite.  Quanto ao cofinanciamento da UTIs COVID ainda existem quatro processos que 

estão sendo monitorados pelo Cosems RJ e a partir desse mês não haverá mais esse cofinanciamento. 

Durante a assembleia foram divulgadas as oportunidades para o curso de mestrado 

profissional em Saúde da Família da Fiocruz em parceria com a Abrasco. O próximo edital será aberto 

em 2023. Segundo a secretária executiva do Cosems RJ, Marcela Caldas, a ideia é aproximar os 

gestores da equipe do curso para sensibilizar a importância de liberar os profissionais para que possam 

participar da formação. O Instituto Desiderata apresentou seu projeto de Ensino à Distância, com 

destaque para a capacitação que terá como tema a obesidade infantil. 

O cancelamento de Solicitações devolvidas no SISREG Rio também foi tema das discussões. 

A representante da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Iandara Moura, trouxe 

informações sobre as solicitações PPI devolvidas. Foi apresentado o ranking dos municípios com 
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solicitações sem resposta e os 10 primeiros da lista correspondem a 60% das solicitações devolvidas 

sem resposta. Foi apresentado um passo a passo para envio das respostas. 

Os gestores e técnicos presentes foram convidados a participar da 2ª Mostra Estadual de 

Práticas de Saúde Cosems RJ / IdeiaSUS – FIOCRUZ, que está com as inscrições abertas e será 

realizada no dia 28 de abril, de forma virtual, com transmissão pelo canal do Youtube do Cosems RJ. 

Entre os objetivos da iniciativa estão o intercâmbio de práticas municipais implementadas no SUS e 

a visibilidade às práticas de saúde na abrangência da gestão local, segundo a realidade dos territórios. 

Serão selecionados trabalhos das Secretarias Municipais de Saúde e Regiões de Saúde fluminenses. 

O regulamento está disponível no site do Cosems RJ. 

Para finalizar a reunião, os informes estiveram relacionados com a realização presencial do 

Congresso CONASEMS, de 12 a 15 de julho de 2022, e com o lançamento 3º Boletim Observatório 

Cosems RJ no dia 08 de abril, que trará o estado da arte da oncologia no Estado.  Também foi 

apresentada a situação atual do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIOPS), que ainda apresenta instabilidade, mas com possibilidade de alimentação e 

homologação pelos municípios.  

 

2.4 Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2022 

 

No dia 07 de abril, o encontro do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do 

Rio de Janeiro (Cosems RJ) com os gestores e técnicos fluminenses foi iniciado por uma assembleia 

extraordinária para apreciação e aprovação do Relatório Geral de Prestação de Contas exercício 2021 

da entidade. O resultado do consolidado da execução financeira, já aprovado pelo Conselho Fiscal, 

foi aprovado por unanimidade e está disponível para consulta no site do Cosems RJ 

(www.cosemsrj.org.br). A reunião teve continuidade com a assembleia ordinária de abril que exibiu, 

em sua abertura, um vídeo em homenagem aos trabalhadores do SUS pelo Dia Mundial da Saúde, 

celebrado na data do encontro.  

Na pauta de discussões, esteve a mobilização realizada pelo Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde (Conasems) para o levantamento de informações sobre a Atenção Básica com 

o objetivo de realizar um panorama geral da área em todo o Brasil, a Escuta AB. A estratégia do 

Cosems RJ para coleta desses dados, será a realização da Comissão Intergestores Regional de forma 

ampliada em cada região de saúde. Para facilitar a sistematização das informações, os gestores 

receberão um formulário com duas perguntas norteadoras. O resultado do levantamento será 

apresentado no Congresso do Conasems, que acontece no mês de julho. 

Representantes da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ) participaram da 

assembleia para anunciar o Programa de Promoção à Equidade, que disponibilizará recursos de 

custeio para diversos serviços nos três níveis de atenção. No âmbito do Programa de Apoio aos 

Hospitais do Interior (PAHI), foi apresentado também o Programa de Apoio aos Estabelecimentos 

Ambulatoriais, que contemplará os hospitais Regionais da Metropolitana e incluirá o apoio financeiro 

do Hospital Geral de Nova Iguaçu, aos hospitais regionais do interior e aos hospitais especializados 

em pediatria. Ainda com a participação da SES RJ, foi anunciada a repactuação do Programa de 

Financiamento Estadual da Rede Cegonha. 

http://www.cosemsrj.org.br/
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Na assembleia, foi divulgado o lançamento do 3º Boletim do Observatório Cosems RJ, que 

discute a atenção oncológica no Estado e está disponível no site da iniciativa 

(http://www.cosemsrj.org.br/observatorio). A live de lançamento ficou gravada na íntegra no canal 

oficial do Cosems RJ no Youtube. Também foi divulgada a prorrogação do prazo de inscrições da 2ª 

Mostra de Práticas Cosems RJ/IdeiaSUS-FIOCRUZ. Além desses eventos, foi anunciada a nova 

rodada de oficinas sobre o Previne Brasil, realizadas pelo Ministério da Saúde. 

Os aspectos relacionados ao Programa Médicos pelo Brasil foram esclarecidos. O edital 11 

contemplou 65 dos 92 municípios. Em um comparativo do programa atual com o Programa Mais 

Médicos, percebe-se que há uma desassistência, que pode impactar nos recursos do Previne Brasil. 

Em 2022, o Médicos pelo Brasil vai disponibilizar 265 vagas para os municípios fluminenses. O 

Cosems RJ vai solicitar, junto a SES RJ, uma revisão desse edital. 

 

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. Especialmente nesse quadrimestre, o grupo se debruçou na construção do Relatório 

Anual de Gestão de 2021. 

 

3.1 Atividades desenvolvidas no mês de Janeiro/2022  

 

 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 com NOVARTIS/SANDOZ. Abastecimento de medicamentos do CBAF. 

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

 Reunião SES/COSEMS e representantes dos hospitais sobre Cardiologia; 

 Rede Cegonha: sobre o curso de qualificação da Atenção Básica para o Pré Natal – regiões 

BL e M2; 

 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 (CIES-RJ); 

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

http://www.cosemsrj.org.br/observatorio
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 Grupo Condutor Estadual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência; 

 

3.2 Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro/2022 

 

 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 GT ampliado Estadual da Regulação; 

 Reunião GT Executivo Estadual de Regulação; 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES); 

 Reunião ordinária do com o GT da Rede Cegonha; 

 Reunião GTTAF/ Conasems e Cosems; 

 1ª Reunião do GT Assistência Farmacêutica da CIR/BL; 

 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO CEAF NO ERJ. CEAF/RJ. Pauta: 

Questionamentos e dúvidas sobre o Credenciamento de Polos Municipais do CEAF; 

 REUNIÃO DO GT VC/CONASEMS e COSEMS. 

 Reunião com SAFIE: encaminhamentos e sequência das reuniões Regionais do 

CEAF/POLOS; 

 Reunião mensal GT VIS (ANVISA, CONASS, CONASEMS); 

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

 GT Planejamento Cosems RJ; 

 Reunião com SAFIE: Encaminhamentos para definição da Deliberação de oficialização dos 

Polos de dispensação do CEAF; 

 Reunião junto aos representantes das áreas técnicas de arboviroses e controle do Aedes das 

secretarias estaduais de saúde (SES) com a Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses 

do Ministério da Saúde (CGARB/MS); 

 Atenção Básica: participação em reunião entre Cosems RJ e Conasems, em 21/02, para 

discussões acerca do Programa Previne Brasil e encaminhamento de demandas junto ao 

Ministério da Saúde; participação em reunião do GT AB RJ, em 21/02, para alinhar a 

realização da Oficina do Programa Previne Brasil a ser realizada em março e as ações 

preparatórias junto aos municípios do ERJ; 

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

 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; 

 

3.3 Atividades desenvolvidas no mês de Março/2022 

 Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

 Reunião GT VS/Cosems e Conasems; 
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 2ª Reunião GT AF BL; 

 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 GT VISA/ ANVISA/SES/COSEMS/CONASS; 

 Reunião GTTAF/CONASEMS/COSEMSs; 

 Reunião GT ampliado Estadual da Regulação; 

 Reunião GT Executivo Estadual de Regulação; 

 Pauta Desabastecimento de injetáveis (Dipirona e Ocitocina); 

 Reunião GT Vigilância: CONASEMS/COSEMSs; 

 Atenção Básica: - aprovação em CIB RJ de deliberação solicitando mudanças no Programa 

Previne Brasil e legislações pertinentes, por conta dos problemas com Provimento Médicos e 

portaria de suspensão de recursos; participação em reunião junto a SAPS/SES/RJ e Ministério 

da Saúde para organização de Oficina do Programa Previne Brasil, realizada pelo Ministério 

da Saúde, em abril de 2022 (24/03); participação em Oficina do ConectSUS AB (22/03); 

participação em Ponto de Controle – Previne Brasil, com Conasems e Cosems, para avaliação 

do desenvolvimento do Programa (25/03); 

 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); 

 Participação na avaliação dos projetos do edital de pesquisa. ENSP/FIOCRUZ 

 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 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 Abril/2022 

 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; 

 Reunião GT ampliado Estadual da Regulação; 

 Reunião GTTAF: CONASEMS e COSEMSs; 

 Reunião Projeto Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 

 Atenção Básica: participação em Oficina do Programa Previne Brasil, realizada pelo 

Ministério da Saúde, no Hotel Windsor Guanabara, em 13/04, para discussão do Componente 

Desempenho do Programa; 

 Reunião Ordinária da CIES RJ; 
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 Reunião SINDUSFARMA: Desabastecimento de medicamentos injetáveis. Licitação para 

rede hospitalar; 

 2ª Reunião GT AF BL; 

 GT Planejamento Cosems – RJ; 

 Reuniões da Comissão de Organização da 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde 

COSEMS/IdeiaSUS/Fiocruz; 

 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 do Grupo de Trabalho de Saúde Digital; 

 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; 

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. 
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Durante os meses de janeiro a abril de 2022, 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 desenvolvendo suas atividades para o 

fortalecimento do protagonismo da gestão municipal do SUS no estado do Rio de Janeiro sob a 

coordenação de Marta Gama de Magalhães (Coordenadora Rede Colaborativa) e Marcela Souza 

Caldas (Facilitadora Rede Colaborativa e Secretária Executiva do Cosems RJ), mantendo a  parceria 

com o CEPESC/IMS/UERJ para ações de qualificação das suas atividades e inserção no Projeto Rede 

Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS do       PROADI-SUS - Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde  através da cooperação com 

CONASEMS, HAOC - Hospital Alemão Oswaldo Cruz e BP - Hospital da Beneficiência Portuguesa.  

Mantém-se funcionando com 06 (seis) apoiadores regionais, atuando de forma sistemática nas 

09 (nove) regiões de saúde fluminenses assim distribuídas entre eles: 

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 

 

As ações do apoio vêm cumprindo importante papel na consolidação do SUS no Estado do 

Rio de Janeiro, fortalecendo a capacidade governativa das Secretarias Municipais de Saúde, a 

governança regional e as relações entre estado e municípios. Sendo capaz de produzir impacto na 

organização e estruturação das regiões de saúde, através da socialização da informação e 

potencialização dos canais de comunicação entre os atores que atuam no campo das políticas públicas 

de saúde, especialmente os gestores municipais e suas equipes técnicas. 

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.  

No período, a coordenadora e a facilitadora do apoio iniciaram as atividades do Módulo 3 do 

Curso “Processos e ferramentas gerenciais para integração e sinergia dos projetos no SUS”, com 

diversas Unidades, tarefas e prazos.  
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Outra agenda importante no período, foram as discussões para a construção do ebook 

comemorativo dos 10 anos de Projeto Apoiadores do Cosems RJ, que será interativo, com capítulos 

de temas afins sobre regionalização e apoio institucional, autores internos e externos convidados. A 

Coordenação, Secretária Executiva, Equipe CEPESC/IMS/UERJ e Equipe de Comunicação conduziu 

intensa agenda para o levantamento de informações e resgate histórico da estratégia, escrita dos 

capítulos sobre o Cosems e Apoio e orientação quanto ao layout gráfico da publicação. Destaca-se 

que o Ebook será lançado no Congresso do CONASEMS em julho de 2022. 

A participação do Cosems RJ no Congresso do CONASEMS foi assunto recorrente e 

envolveu a discussão sobre a inscrição do trabalho do apoio na Mostra Nacional “Brasil Aqui tem 

SUS” e a definição final de relatar a trajetória da estratégia apoio nos últimos 10 anos. Em abril, o 

Cosems RJ realizou a II Mostra de Práticas de Saúde Cosems RJ e IdeiaSUS numa parceria com a 

Fiocruz. O trabalho dos apoiadores foi fundamental para a divulgação e mobilização dos gestores e 

equipes municipais para participação no evento, além de composição da Comissão Organizadora da 

Mostra. Foram selecionadas 06 práticas que representarão o estado na Mostra Brasil aqui tem SUS 

do Conasems em 2022. 

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.  

A agenda do PRI junto ao nível central da SES discutiu o indicativo das Linhas de Cuidado a 

serem prioritariamente trabalhadas no processo, sendo apontadas inicialmente as Linhas do IAM e da 

Saúde da Materno Infantil e posteriormente ratificadas as Materno Infantil e Câncer de Mama, 

considerando a realidade dos indicadores estaduais. O cronograma de realização das 05 Oficinas 

Regionais foi revisto e terão início no mês de junho para desenvolvimento das atividades do Gob 3 e 

4 de retomada do diagnóstico já existente, análise e parametrização das redes de cuidado. A 

SEINSF/MS vai realizar análise dos Planos Municipais do estado considerando as Linhas de Cuidado 

que serão trabalhadas inicialmente no PRI. 

Segue agenda de reuniões da estratégia do apoio para o período no Quadro 1:  

Quadro 1 - AGENDAS: 

 

PERÍODO – JANEIRO A ABRIL  DE  2022 

ATIVIDADES DATAS 

REUNIÕES DA COORDENAÇÃO DO 

APOIO E CEPESC/ IMS/UERJ 

06 e 13/01, 31/01; 04 e 07/02; 28/03; 

01 e 29/04 

REUNIÕES DA COORDENAÇÃO DO 

APOIO, FACILITADORA  COM HAOC, 

CONASEMS. 

E BP  

27/01; 10,17 e 21/02 (Jornada BP); 

08 e 31/03 

11 e 19/04 (Escuta AB) 
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REUNIÕES DO APOIO (manhã e tarde) 

 

10 e 13/01; 07/02; 14/03; 04/04. 

REUNIÕES DE EQUIPE DO COSEMS  08 e 14/02; 15/03; 05 e 11/04. 

REUNIÕES PROJETO REGIONALIZAÇÃO 

PROADI (GCE, GCE AMPLIADO e 

EXECUTIVA) 

12, 14 e 24/01; 

14 e 24/02; 

13 e 26/04; 

Ciclo de Debates: 01 e 15/02, 07/03. 

 

Fonte: Cosems-RJ, 2022 

 

A reunião ordinária da estratégia do apoio realizou-se mensalmente de forma remota, assim 

como a maioria das agendas junto ao Cosems e espaços de governança do SUS, tanto estaduais quanto 

regionais, salvo algumas que retomaram os encontros presenciais. O encontro do apoio possibilita 

atividades como o Momento Regional e o espaço de Educação Permanente, com planejamento 

coletivo de temáticas. 

No mês de janeiro de 2022 a reunião do apoio tratou das seguintes pautas para reflexão e 

organização do seu processo de trabalho: 

 

5.1 Projeto Regionalização - PRI 

- Apresentação do Cronograma de Atividades e orientação sobre pauta nas CIRs de janeiro 

para formação dos GTRs - Grupos de Trabalho Regionais. Apoiadores serão membros dos GTRs e 

apoiarão a coordenação dos trabalhos junto às SE. Orientação quanto a revisão da atividade do 

Seminário previsto para fevereiro, passando para a realização de um Ciclo de Debates com 03 

encontros: o 1o no dia 01/02/22 com a Professora Maria Eni do CONASS, o 2o encontro em 15/02/22 

com o representante do MS, Sr. Alvimar e o 3o encontro em data a ser agendada, contará com a 

presença dos Professores Luciana Dias da Fiocruz e André Bonifácio da UFPB. Discussão sobre a 

insegurança em função das fragilidades do processo, sendo ressaltado que a participação de 

instituições externas como o HAOC, CONASS, CONASEMS e MS é estímulo para o 

desenvolvimento das atividades. 

 

5.2 Momento Regional  

– relato dos apoiadores e principais temas abordados: GT Regulação Regional, 

municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, referência regional de média e alta complexidade, 

saldos em conta, dívida da SES com o Hospital São José de Avaí em Itaperuna, TRS falta de 
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referência, Linha de Cuidado da Obesidade, situação das chuvas no estado, atividade de EP na CIR, 

Conferência de Saúde Mental, agenda de visitas presenciais aos municípios com a Vice-Presidente 

do Cosems, GT de Planejamento, realização de CT prévia, Rede de Cardiologia, novo Vice Regional 

e ex Diretor do Cosems assume na Baixada Litorânea, 1a Residência Multiprofissional da UFF e do 

estado em 2022. 

A atividade de EP deu-se com o processo de autoavaliação da equipe, com a apresentação e 

discussão do consolidado das respostas dos apoiadores ao questionário proposto. Em reunião 

extraordinária tratamos do relatório de atividades, especialmente o registro qualitativo da análise 

quadrimestral das regiões de saúde. Discutimos sobre o que é analisar e a construção coletiva de eixos 

norteadores para a produção desta análise regional. 

Também neste mês foi realizada a Prestação de Contas das Atividades do Apoio no ano de 

2021 na reunião de Diretoria, com apresentação do consolidado de participação dos apoiadores, 

gestores e equipes técnicas nas CIRs e CT CIR; média de atendimento individualizado dos apoiadores 

aos municípios; principais temas de orientação coletiva; principais temas discutidos nas regiões por 

mês; consolidado da troca de gestores por região no ano; principais temas das atividades de EP da 

equipe. 

Em fevereiro resgatou-se a discussão acerca das questões norteadoras para escrita da análise 

regional quadrimestral e a partir das propostas apresentadas pelos apoiadores foi realizado o exercício 

de enumeração das mesmas de acordo com os grandes eixos descritos na matriz abaixo, incluindo a 

possibilidade de criação do eixo 4: 

 

 

Fonte: Cosems-RJ, 2022 

O momento mostrou-se muito rico, com debate e acertos de entendimentos. O processo 

coletivo possibilitou troca e uma vivência de EP, sendo consolidado material como parâmetro para a 

escrita da análise regional quadrimestral para todos os apoiadores.  

O Momento Regional com relato de cada apoiador deu destaques para: Grupo de Trabalho 

Regional do PRI, CT prévia na Baixada Litorânea, GT Planejamento para discussão da revisão de 

PPI, DigiSUS, Comissão de Acompanhamento da municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes, 

RUE. 

A atividade de EP constou do exercício de preenchimento da Planilha da BP- Beneficência 

Portuguesa sobre Planejamento do Cosems – Entrega 07, uma importante oportunidade para todos 
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conhecerem e debaterem o instrumento, resgatando a discussão da institucionalização e importância 

das ações de planejamento. 

Quanto ao Projeto Regionalização/PRI HAOC, CONASS e CONASEMS – PROADI, SES e 

Cosems, a pauta tratou da condução dos trabalhos dos Grupos de Trabalho Regionais para debate e 

detalhamento da próxima etapa do PRI e a utilização das ferramentas do GOB 2 – Guia Operacional 

Básico. Nesse mês ocorreram as duas etapas do Ciclo de Debates do Projeto, no dia 01/02/22 com a 

Professora Maria Eni do CONASS e no dia 15/02/22 com o representante do MS, Sr. Alvimar que 

contou com ampla participação dos envolvidos.  

Na reunião do apoio do mês de março o Momento Regional trouxe destaque para o relato das 

atividades do PRI nas regiões, com intensa agenda de reuniões dos GTRS para construir a Matriz 

Swot, preenchimento do formulário do Guia Operacional Básico 2 e relatório das atividades do 

período. Como atividade de EP, produzimos importante reflexão acerca dos Instrumentos de Gestão 

e a simulação da Entrega 08 da BP. Outras pautas também foram abordadas nesse mês, tais como 

regulação e co-financiamento estadual em Saúde Mental.  

No mês de abril desenvolvemos a organização da atividade da Escuta AB solicitada pelo 

CONASEMS e HAOC, através de articulação com a Assessoria de Regionalização e SAPS da 

SES/RJ, com execução nas CIR Ampliadas das 09 regiões do estado, de 25 a 29/04/22, em sua maioria 

de forma virtual através da plataforma zoom, sendo presencial na região Metropolitana II, no 

município de Niterói. A escolha por esta metodologia objetivou reforçar o espaço regional da CIR, 

considerando a importância do processo de governança regional para reflexão dos grandes temas do 

SUS. A pauta da reunião da CIR foi adequada para potencializar a discussão, reduzindo o número de 

apresentações. 

O Webinário do Observatório de Políticas do Cosems RJ, “Um retrato da atenção oncológica 

fluminense: desafios e perspectivas” no dia 08/04/22, contou com a divulgação, mobilização dos 

municípios e participação dos apoiadores, assim como na Oficina presencial do Previne Brasil no dia 

14/04/22.  

O Momento Regional manteve destaque para as ações do PRI, com todas as regiões tendo 

realizado reunião do GTR – Grupo de Trabalho Regional, desenvolvido a construção da Matriz Swot 

e as respostas ao formulário formsus do GOB 2 - Guia Operacional Básico 2. Importante registrar 

que apesar das fragilidades do cenário atual, as regiões mostraram-se mobilizadas, com importante 

troca e contribuições. O GTR da Região Médio Paraíba realizou Oficina presencial, numa articulação 

conjunta entre Apoiadora do Cosems e Secretária Executiva da CIR, com avaliação positiva quanto 

as reflexões, mas apontando para dificuldade dos municípios de conseguirem levar essa pauta para a 

estrutura interna das Secretarias de Saúde. A PPI foi trabalhada em algumas regiões contando com a 

presença de técnicos da SAECA da SES. Seguem demais temas abordados nas regiões: CIR híbrida 

na Baixada Litorânea com a presença virtual do Secretário Estadual de Saúde com aprovação da RUE 

e pactuação sobre Hospital de Trauma para a região, Consórcio da Serrana com sede e equipe técnica, 

visita da Comissão de Monitoramento ao Hospital Adão Pereira da Metropolitana I para fechamento 

de relatório técnico e apontamentos quanto ao atendimento regional. Quanto aos Instrumentos de 

Gestão, relato de cenário muito preocupante no estado, com dificuldade das equipes técnicas, com os 

Conselhos e com a alimentação dos dados financeiros, em função dos problemas no SIOPS. 

A atividade de Educação Permanente abordou a pauta da Problematização e Planejamento do 

Apoio a partir dos eixos administrativo, técnico e político. Os apoiadores apresentaram suas análises, 

que foram consolidadas para reflexão coletiva na reunião e posterior priorização com a Matriz GUT.  
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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 2022.  

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 Janeiro/2022 

7.1.1 Comunicação Externa: 

Descrição: Atualização periódica das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização periódica do Portal do Cosems; Cobertura e publicação da assembleia mensal do Cosems 

RJ. Conquistas de espaços espontâneos na mídia por meio das estratégias de assessoria de imprensa, 

incluindo veículos de comunicação como a emissora de televisão CNN Brasil.  

7.1.2 Produção multimídia 

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

Produção e publicação de vídeo “Palavra do Presidente”, com o resumo de temas discutidos na 

assembleia. 

7.1.3  Comunicação Institucional  

Descrição: Participação da equipe na reunião de diretoria, reunião da equipe técnica e 

apresentação do planejamento de comunicação para diretoria.   

7.1.4 Eventos Virtuais 

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

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. A equipe também prestou apoio técnico 

para a realização de duas edições dos Ciclos de Debates promovidos pelo Cosems RJ.  
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7.2 7.2 – Atividades Desenvolvidas no mês de Fevereiro/2022 

7.2.1 Comunicação Externa: 

Descrição: Atualização periódica das redes sociais (Facebook, Instagram e Youtube); 

Atualização periódica do Portal do Cosems; Cobertura e publicação da assembleia mensal do Cosems 

RJ. 

 

7.2.2 Produção multimídia 

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

Produção e publicação de vídeo “Palavra do Presidente”, com o resumo de temas discutidos na 

assembleia. 

 

7.2.3 Eventos Virtuais 

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

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. A equipe também prestou apoio técnico 

para a realização de uma edição dos Ciclos de Debates promovidos pelo Cosems RJ. 

 

7.3 Atividades Desenvolvidas no mês de Março/2022 

 

7.3.1 Comunicação Externa: 

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

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

do Cosems RJ.  

7.3.2 Produção multimidia 

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

Desenvolvimento e produção do vídeo Palavra do Presidente, com a fala sobre os destaques da 

assembleia mensal. 

 

7.3.3 Comunicação Institucional  

Descrição: Participação da equipe na reunião de diretoria, reunião da equipe técnica. 
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7.3.4 Eventos Virtuais 

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

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. A equipe também prestou apoio técnico 

para a realização do webnário de lançamento do terceiro boletim do Observatório de Políticas 

Públicas de Saúde no Estado do RJ.  

 

7.4 Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2022  

 

7.4.1 Comunicação Externa: 

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

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

do Cosems RJ. Conquistas de espaços espontâneos na mídia por meio das estratégias de assessoria 

de imprensa, incluindo veículos de comunicação como o Jornal Cosems SP. 

 

7.4.2 Produção multimidia 

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

Desenvolvimento e produção do vídeo Palavra do Presidente, com a fala sobre os destaques da 

assembleia mensal. No período, foi produzido um vídeo especial para a comemoração do Dia Mundial 

da Saúde, celebrado em 07 de abril. 

 

7.4.3 Comunicação Institucional  

Descrição: Participação da equipe na reunião de diretoria, reunião da equipe técnica 

7.4.4 Eventos Virtuais 

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

Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. A equipe também prestou apoio técnico 

para a realização da 2ª Mostra Estadual de Práticas em Saúde Cosems RJ/IdeiaSUS.  
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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 às necessidades da população fluminense. 

As informações são disponibilizadas em boletins periódicos. 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; 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 periódicos. O Conselho Consultivo teve 

sua segunda reunião em março de 2022, com as seguintes representações: Ceres Albuquerque (SES-

RJ); Carlos Machado de Freitas (ABRASCO); Artur Monte Cardoso (IESC/UFRJ); Roberto 

Medronho (faculdade de Medicina da UFRJ); Cláudia Maria de Rezende Travassos (CEBES); Gulnar 

Azevedo (IMS/UERJ); Túlio Franco (Rede Unida), Izabela Ribeiro (representando o secretário 

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

Durante o 1º quadrimestre de 2022, além das reuniões ordinárias de equipe e atividades para 

produção de conteúdo e da reunião do Conselho Consultivo para discussão do material base 

produzido, houve o lançamento do terceiro boletim, que trata da atenção oncológica no estado do Rio 

de Janeiro, tendo lançamento no webinário com tema “Um retrato da atenção oncológica fluminense: 

desafios e perspectivas”. O evento foi apresentado pelo pesquisador Paulo Henrique Rodrigues, do 

IMS/UERJ, mediado pela coordenadora adjunta do projeto Ana Auler e debatido por Gulnar Azevedo 

(IMS/UERJ) e Izabel Mendonça (Secretária Municipal de Saúde de Três Rios e Segunda Vice-
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Presidente do Cosems RJ). O vídeo encontra-se disponível no canal oficial do Cosems RJ no Youtube, 

através do link:  https://www.youtube.com/watch?v=cd1vip4V-us 

 

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 Janeiro/2022 

 

 Participação no Fórum Secovid – “Variante Ômicron - o que sabemos? O que precisamos 

saber?” (organização Ministério da Saúde); 

 Participação no “Formas de Acesso à Canabinóides Pelo Sus: Farmácia Viva, Padronização e 

Licitação e Judicialização”; 

 Participação no Ciclo de Estudos da SVS: tema central “Plano Nacional de Expansão da 

Testagem para covid-19 com uso de teste rápido de antígeno e a aplicabilidade na vigilância 

e atenção à saúde”; 

 Participação no Treinamento Pfizer: Vacinação em crianças de 05 a 11 anos. Organizado por 

DCCI; 

 Participação na reunião chamada pelo MS/ Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses 

(CGARB)/ Departamento de Imunização e Vigilância das Doenças Transmissíveis (DEIDT), 

para representantes das áreas técnicas de arboviroses e controle do Aedes das SES e 

COSEMS, com tema “Cenário epidemiológico das arboviroses urbanas e silvestre; Gestão de 

inseticidas; Auxílio Financeiro complementar”; 

 Participação na live HUB COVID: “Saúde mental do trabalhador de saúde no contexto da 

pandemia” Live “Saúde mental do trabalhador de saúde no contexto da pandemia”; 

 

 

9.2 Atividades desenvolvidas no mês de Fevereiro /2022 

 

 Participação no evento: Planejamento Regional Integrado RJ: Rede de Atenção à Saúde / 

Territórios de Saúde; 

 Participação no Webinário: Vigilância de DANT em situação de desastre natural. SVS/MS. 

https://www.youtube.com/watch?v=cd1vip4V-us
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 Participação no evento: “Impacto de la COVID-19 en los recursos humanos para la salud y 

respuesta de política”. Promoção OPAS /Políticas de Saúde – UERJ. Grupo de Análise de 

Políticas, Sistemas e Força de Trabalho em Saúde. 

 Participação no evento: “Webinário/Planejamento 2022/DDTR/CVE/CCD/SES-SP Covid-19 

COVID-19 & INFLUENZA & SARAMPO: O que precisamos saber?” 

 Participação no Webinário: Manejo Clínico das Arboviroses, Dengue, Chikungunya, Zika e 

Febre Amarela. 

 Participação no Webinário: PAHO/WHO COVID-19 Webinar- Omicron variant: Public 

Health, Clinical, and Vaccine implications". 

 Participação no I Seminário da UFRJ e Ap. 5.1 Rede de Atenção Psicossocial e Conjuntura; 

 Participação no Webinário sobre a RDC 579/2021: Seminário virtual: nova norma que trata da 

importação, comercialização e doação de dispositivos médicos usados e recondicionados. 

 Participação no evento: Planejamento Regional Integrado RJ: Regionalização / Gestão 

Interfederativa 

 Participação na V Web Oficina Caminhos da Curadoria em Saúde - IdeiaSUS Fiocruz. Com 

o tema "Como o SUS responde à Agenda 2030 – ODS/ Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável" 

 Participação no Webinário: Construindo um Processo de Desprescrição de Medicamentos na 

APS. Comitê Nacional Para Promoção Do Uso Racional De Medicamentos.  

 Participação no I Fórum de Debates: Temas Emergentes para APS. 9º Webinário: Uso racional 

do Tamiflu pela APS no contexto das síndromes gripais. 

 

9.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Março/2022 

 Participação no evento: “A Atuação da Sociedade Civil pelo Fim da Tuberculose no Brasil”; 

 Participação no evento: “Papo de Vigilância em Saúde. Informação para ação: a importância 

da vigilância em saúde”; 

 Participação no evento: “Ciclo de Debates PRI: ERJ 2022 = Governança Regional e Relações 

Intergovernamentais no SUS”; 

 Participação no evento: “Seminário Resistência, Travessia e Esperança – Saúde”, Debate com 

parlamentares e ex-ministros da Saúde sobre os desafios para a reconstrução do Sistema Único 

de Saúde (SUS); 

 Participação no Webinário: “Juntos Pelo Fim da Tuberculose”; 

 Participação no Webinário: Anvisa aborda autotestes e testes rápidos para Covid-19; 

 Participação no Webinário: Como Envolver O Paciente Na Promoção Do Uso Racional De 

Medicamentos”; 

 Participação no evento “Ágora Abrasco: Desafios para uma Política de Gestão do Trabalho 

no SUS”; 

 Participação no evento “Live Lançamento do Guia Modelagem Farmácias Vivas -Jardins 

Terapêuticos”; 

 Participação no evento: “Desafios e Perspectivas da Implementação das Diretrizes Brasileiras 

de Insuficiência Cardíaca”; 

 

9.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Abril/2022 
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 Participação no evento “Ciclo de Estudos da SVS: Epidemiologia nos erviços de saúde: 

fundamentos e perspectivas”; 

 Participação no evento “Desabastecimento Farmacêutico no Sus: Principais Desafios”; 

 Organização do Webinário do OBSERVATÓRIO SUS. COSEMS RJ: “Um retrato da atenção 

oncológica fluminense, desafios e perspectivas”; 

 Participação Seminário de Qualificação do Desempenho na APS, com objetivo promover um 

espaço institucional de debate construtivo entre as três esferas que fazem a gestão da Atenção 

Primária, com vistas a qualificação dos processos de trabalho da APS a partir da melhoria dos 

indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil 

 Participação no encontro “Promoção: Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19 

(SECOVID/MS)”; 

 Organização da 2ª MOSTRA ESTADUAL DE PRÁTICAS DE SAÚDE Cosems RJ / 

IdeiaSUS – FIOCRUZ. 

 

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 janeiro, fevereiro, março e abril de 2022. 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 primeiro quadrimestre de 2022, o projeto do Observatório de Políticas 

Públicas de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, publicou o terceiro boletim, produzido a partir de 

estudos da equipe componente junto com a análise técnica dos membros do Conselho Consultivo, 

abordando desafios e perspectivas da atenção oncológica 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, com destaque para casos diagnosticados e internações pelo SUS; estimativas de casos 

de câncer; internações no SUS e óbitos totais; população não coberta por planos e seguros privados 

de saúde; produção de procedimentos oncológicos no SUS e cirurgias oncológicas, quimioterapias e 

radioterapias. 

Outro destaque do período refere-se ao início da agenda regional 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 forte inserção e protagonismo dos apoiadores regionais do Cosems RJ junto às SE das CIR para 

produção do material diagnóstico regional. 

Houve também a organização e realização da 2ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde Cosems 

RJ/IdeiaSUS-Fiocruz, que contou com mais de 70 inscrições, tendo ampla participação dos 

municípios fluminenses, que puderam compartilhar práticas exitosas de seus territórios. Foram 

selecionados 6 trabalhos para participar da 17ª Mostra Brasil Aqui Tem SUS, no XXXVI Congresso 

do CONASEMS que será realizado no mês de julho. O vídeo do evento encontra-se disponível no 

canal oficial do Cosems RJ no Youtube, através do link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=JyHXrHTlWjM&t=4s  

https://www.youtube.com/watch?v=JyHXrHTlWjM&t=4s
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Finalizando, destacamos ainda que no primeiro quadrimestre de 2022 houve queda no número 

de internações e óbitos por COVID-19, sendo o trabalho para incentivar a vacinação da população 

fluminense, uma das frentes prioritárias do Cosems RJ junto à SES RJ.  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.  

 


