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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 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 segundo quadrimestre de 2022, as reuniões de diretoria aconteceram nos dias 

11 de maio, 8 de junho, 6 de julho, 10 de agosto, tendo, respectivamente, as seguintes pautas:  
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1.1 Atividades desenvolvidas no mês de Maio/2022 

Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária (abril/2022); Mudança na diretoria - Região 

Serrana; SMS Rio – Fluxo de entrega de canetas de insulina; Panorama de Cofinanciamentos 

Estaduais; Acompanhamento Leitos UTI; Devolutiva GT Regulação; QualiSUS Cardio; 

Discussão da Pauta CIB e Informes. 

1.2 Atividades desenvolvidas no mês de Junho/2022 

Aprovação da Ata da 5ª Reunião Ordinária (maio/2022); Programação Anual de 

Atividades 2023 do Cosems RJ; Panorama de Cofinanciamentos Estaduais; Assistência 

Farmacêutica; Situação Cardiologia; Leitos UTI – pendências Portaria 220/2022; Regulação – 

panorama GT e leitos UTI BL/Norte; Programa “Cuida Mais Brasil”; Previne Brasil – 

Resultados Quadrimestre; Discussão da Pauta CIB e Informes. 

1.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2022 

Aprovação da Ata da 6ª Reunião Ordinária (junho/2022); Panorama de 

Cofinanciamentos Estaduais; Monitoramento leitos UTI – PT 220/2022; Nota Informativa 

COSEMS RJ – Piso Salarial ACS e ACE; Recursos de Investimento Cardiologia e Oncologia; 

Programa de Incentivo ao Fortalecimento do Atendimento aos Usuários do SUS; Discussão da 

Pauta CIB e Informes 

1.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2022 

 

Aprovação da Ata da 4ª Reunião Ordinária (abril/2022); Mudança na diretoria - Região 

Serrana; SMS Rio – Fluxo de entrega de canetas de insulina; Panorama de Cofinanciamentos 

Estaduais; Acompanhamento Leitos UTI; Devolutiva GT Regulação; QualiSUS Cardio.  
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2. ASSEMBLEIA DE SECRETÁRIOS – ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Fonte: Cosems-RJ, 2022 

 

2.1 Atividades desenvolvidas no mês de Maio/2022 

 

Em 12 de maio, gestores e técnicos da saúde fluminenses estiveram reunidos para a 

assembleia mensal do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio de 

Janeiro (Cosems RJ). Entre os temas discutidos estiveram o desabastecimento de medicamentos 

injetáveis e o panorama dos cofinanciamentos estaduais. 

O Cosems RJ publicou em 11 de maio uma Nota Técnica 

(http://www.cosemsrj.org.br/desabastecimento-de-medicamentos-injetaveis/) denunciando o 

desabastecimento de medicamentos injetáveis, baseada no levantamento feito por meio das 

reclamações diretas dos municípios e do oficio da Associação Brasileira dos Centros de Diálise 

e Transplante recebido pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Rios. O objetivo foi alertar 

os gestores sobre o problema, trazer para o debate público e cobrar do Ministério da Saúde a 

regulação do mercado e medidas para normalização dessa situação, que registra falta de 

insumos como soro fisiológico, essenciais em diversos procedimentos.  

http://www.cosemsrj.org.br/desabastecimento-de-medicamentos-injetaveis/
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No encontro foi apresentado pelo Cosems RJ um panorama dos cofinanciamentos 

estaduais. O destaque foi a Rede de Urgência e Emergência, com o pagamento de recursos das 

competências de janeiro e abril para as Unidades de Pronto-Atendimento (UPA). Recursos 

destinados ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também estão próximos de 

cair nos fundos municipais. Da mesma forma, os recursos relacionados à Superintendência de 

Assistência Farmacêutica (SAFIE) estão com processos adiantados. Já os recursos da Atenção 

Primária à Saúde registram atraso nos processos. 

Além desses recursos, foi anunciada a Resolução nº 2717, que descreve o financiamento 

estadual das cirurgias eletivas e contemplará 16 procedimentos. O repasse será realizado após 

produção informada (quantitativo e prestadores) pelo município e o Termo de Compromisso 

assinado. Já sobre o recurso adquirido por meio de emendas parlamentares, foi alertado aos 

gestores na assembleia sobre a necessidade de atenção com os fluxos desses processos. É 

preciso seguir as orientações que o Fundo Nacional de Saúde disponibiliza em sua cartilha sobre 

o tema. 

Outro tema discutido durante a assembleia foi a situação dos leitos de UTI, habilitados 

com pendências pela portaria nº 220, de 27 de janeiro de 2022. O documento aprovou 6.500 

leitos para todo o Brasil, desses 625 leitos para o RJ.  Depois da publicação, são seis meses para 

que essas habilitações sejam ratificadas. O Estado do Rio de Janeiro pactuou que essas 

habilitações sejam feitas através da Superintendência de Atenção Especializada, Controle e 

Avaliação (SAECA). Os processos estão montados, mas há pendências. O Cosems RJ está 

trabalhando junto à equipe da SAECA para que os dados sejam apresentados em tempo hábil 

para habilitação 

A equipe de assessoria técnica abordou a demanda da “Escuta AB”, idealizada pelo 

Conasems para o levantamento de informações sobre a Atenção Básica com o objetivo de 

realizar um panorama geral da área em todo o Brasil. No Estado do Rio de Janeiro, o tema foi 

pauta em todas as reuniões das Comissões Intergestores Regionais do mês de abril e 

praticamente todos os municípios enviaram suas informações. O relatório está em elaboração e 

deve ser apresentado na assembleia de junho. 

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

equipe de assessoria jurídica do Cosems RJ, alertou os gestores sobre a possibilidade de 

suspensão dos recursos, mesmo com a instabilidade do sistema, já que segundo o Ministério da 

Saúde ele está em funcionamento. 
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2.2 Atividades Desenvolvidas no mês de Junho/2022 

 

No dia 09 de junho, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro (Cosems RJ) realizou sua assembleia mensal. Gestores e técnicos de todas as regiões 

de saúde fluminenses participaram do encontro, que foi iniciado com o anúncio, pela Secretaria 

de Estado de Saúde (SES RJ), de um pacote de cofinanciamentos que contemplará a Rede de 

Reabilitação, Rede de Cardiologia e o custeio à unidade de Assistência e Alta Complexidade 

Hospitalar na região Noroeste Fluminense. 

Para reabilitação física, locomoção e audiovisual, a partir do mês de maio, todos os 

prestadores de órteses e próteses receberam um aumento de 77% no aporte de recursos. A SES 

RJ, após o encaminhamento de ofício do município, vai verificar a produção e o repasse será 

feito. Os maiores prestadores serão chamados para reorganizar a rede. Para reabilitação 

auditiva, será repassado ao município até a metade do valor do teto de tudo o que será 

produzido. O exercício é junho e os recursos serão pagos pós-produção. 

Já para a Rede de Cardiologia, em função da redução dos recursos do Ministério da 

Saúde para Órteses, Próteses e Materiais Especiais, haverá recomposição temporária. Serão 

aportados recursos para sete procedimentos, aqueles que são mais utilizados, incluindo marca-

passo, eletrodos e stent. Um grupo será instituído, com a participação do Cosems RJ, para 

avaliar, nos próximos 90 dias as necessidades e o impacto do cofinanciamento para a redução 

de filas. 

Foi anunciado também o financiamento temporário de custeio à unidade de Assistência 

e Alta Complexidade Hospitalar na região Noroeste Fluminense.  

E já como de praxe, a equipe técnica do Cosems RJ apresentou o panorama dos 

cofinanciamentos estaduais, com os pagamentos já realizados e a projeção dos próximos. Entre 

os pagos estão UTI Covid de dezembro e janeiro, PAHI oftalmologia de janeiro a maio, assim 

como UPA e SAMU. 

No encontro, também foi apresentado o aplicativo para monitoramento do estoque de 

medicamentos, nova ferramenta disponibilizada pelo Conasems, criada em função do 

desabastecimento de medicamentos no mês de maio, denunciado por uma Nota Técnica do 

Cosems RJ.  No mesmo mês, foi realizada uma oficina sobre o tema para gestores e técnicos da 
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Baixada Litorânea atendendo à solicitação do vice regional e secretário de saúde de Armação 

de Búzios, Leônidas Heringer.  O material será disponibilizado para os demais gestores. 

O recém-instituído “Programa Cuida Mais Brasil” prevê o financiamento federal para a 

área materno-infantil e saúde da mulher para ações complementares de apoio as Equipes de 

Saúde da Família foi discutido. O recurso será dividido em sete parcelas até o final de 2022 e 

usa indicadores como população e número de pediatras. É ressaltada a decisão unilateral do 

Ministério da Saúde em relação ao programa. 

Os resultados do primeiro quadrimestre do Previne Brasil também foram apresentados 

pela equipe do Cosems RJ aos gestores. Um dos destaques foi a instabilidade no sistema de 

acompanhamento e a mudança da regra de cálculo a partir de fevereiro. Há um movimento de 

questionamento se os cálculos estão feitos corretamente o que pode gerar a modificação desses 

cálculos para aprimorar o programa. O Cosems RJ vai participar, junto com a SES, das reuniões 

dos grupos de trabalho regionais da atenção básica, para melhor detalhar e discutir os impactos 

do programa. O primeiro evento aconteceu dia 15 na região norte e, logo depois, dia 20, na 

Baixada Litorânea. 

2.3 Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2022 

 

No dia 07 de julho, o Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Rio de Janeiro 

(Cosems RJ) realizou sua assembleia mensal. Gestores e técnicos de todas as regiões de saúde 

debateram temas relacionados ao SUS fluminense. 

A reunião foi iniciada pela apresentação, por pesquisadores da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, do sistema “SALUS”. A ferramenta foi elaborada a partir de pesquisas 

para realizadas pelo grupo, para monitoramento da gestão do caso de sífilis. O sistema oferece 

a integração entre as ações da Atenção Primária e a Vigilância, garantindo que todo o caso de 

sífilis seja acompanhado, desde o diagnóstico até o tratamento em tempo real. Como 

encaminhamento, o Cosems RJ vai realizar a apresentação do sistema aos gestores em um 

momento único, um evento online, marcado para o dia 21 de julho, das 14h às 16h, para que os 

secretários possam conhecer mais profundamente a ferramenta. O link será enviado pelos 

apoiadores. 

Em seguida, o pesquisador da Fiocruz e presidente da Sociedade Brasileira para a 

Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP), Victor Grabois fez o convite 
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oficial para o congresso da sociedade, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de setembro, no formato 

online. O evento vai discutir as inovações tecnológicas na área de Segurança do Paciente em 

cenário de iniquidade. 

Continuando as discussões, o Programa de Incentivo ao Fortalecimento do Atendimento 

aos Usuários do SUS, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ) foi tema da 

reunião. A iniciativa, que disponibilizará mais de R$800 milhões, segue a linha de cuidado para 

doenças e agravos mais prevalentes e ciclos de vidas mais sensíveis (CUSTEIO) e apoio 

financeiro para construção, reforma e aquisição de equipamentos de Unidades Básicas de Saúde 

(INVESTIMENTO). Para a modalidade de custeio, será publicada uma resolução e, 30 dias 

após, o município deverá encaminhar o Termo de Compromisso e o projeto detalhando a 

destinação dos recursos. Para a modalidade de investimento, será aprovado em CIB o prazo de 

29/07/2022 para o envio do Anteprojeto Arquitetônico ou a listagem dos equipamentos e 

mobiliários a serem adquiridos. Os recursos têm como vigência os anos de 2022 e 2023. 

Foram apresentadas aos gestores as mudanças na Emenda Constitucional 120 de 2022 

por duas portarias publicadas que tratam sobre o piso salarial dos Agentes de Combate às 

Endemias e Agentes Comunitários de Saúde. A equipe de assessoria jurídica do Cosems RJ, 

ressaltou as normas estabelecidas pelas portarias, tirou dúvidas e foi encaminhada aos 

secretários uma Nota Informativa que detalha os principais aspectos dessas portarias. A 

discussão já vem sendo tema de esclarecimentos desde a assembleia do Cosems RJ de maio. 

Como de costume, o panorama dos cofinanciamentos estaduais foi apresentado, com 

destaque para os recursos do Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAHI), UTI Covid 

e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência que já foram pagos aos municípios. 

Sobre o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) foi 

informado que ainda há oscilações, mas os municípios estão conseguindo homologar e para o 

Ministério da Saúde está funcionando normalmente. 
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2.4 Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2022 

 

No dia 11 de agosto, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio 

de Janeiro (Cosems RJ) reuniu gestores e técnicos fluminenses em sua assembleia mensal.  O 

encontro foi iniciado com a exibição de um vídeo que reforçou a importante participação da 

delegação do Rio de Janeiro no Congresso do Conasems, realizado no mês de julho, no Mato 

Grosso do Sul. A equipe de comunicação registrou a maciça representação, destacando a 

participação dos municípios fluminenses na Mostra Brasil Aqui tem SUS e o lançamento do 

ebook “10 anos da Estratégia Apoiadores Regionais”, disponível no portal do Cosems RJ. 

Dando continuidade, como acontece todos os meses, o panorama dos cofinanciamentos 

estaduais, fruto do acompanhamento realizado pela equipe técnica do Cosems RJ, foi debatido. 

As áreas de Urgência e Emergência e Assistência Farmacêutica estão com repasses em dia. Os 

processos relacionados ao Programa Estadual de Financiamento da Atenção Primária 

a Saúde (PREFAPS) já estão em trâmite de pagamento, incluindo o Programa Laços, da Rede 

Cegonha. A Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de 

Vulnerabilidade (SAPPV) com três processos em tramite, registra um atraso nos repasses. Já a 

Superintendência de Atenção Especializada, Controle e Avaliação (SAECA) tem o maior 

volume de processos, incluindo UTI Adulto e Pediátrico e Programa de Apoio aos Hospitais 

Integrantes do SUS (PAHI), e o andamento de todos foi apresentado. 

A equipe de assessoria jurídica do Cosems RJ, esclareceu aos gestores aspectos sobre a 

nova Emenda Constitucional número 124, que instituiu o piso nacional do enfermeiro, do 

técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira. A legislação assegura a manutenção 

independente da jornada de trabalho, porém questões jurídicas que podem impactar na 

implementação da medida estão sendo discutidas por órgãos e associações do setor. O piso entra 

em vigor imediatamente, tendo os entes públicos prazo até o final de 2022 para adequação. 

Também foi falado sobre as duas portarias que tratam sobre a remuneração dos Agentes 

Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias. 

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

equipe de assessoria jurídica do Cosems RJ, informou aos gestores que a plataforma não está 

funcionando plenamente, mas a equipe está trabalhando para regularizar esses problemas 

operacionais. Foi ressaltado que os gestores que tiverem dificuldade podem procurar a 

assessoria jurídica do Cosems RJ, já que os prazos estão mantidos, apesar do problema. 
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O Sistema SALUS, criado pela Universidade Federal do Rio Grande Norte para 

gerenciar os casos de sífilis, já havia sido pauta na assembleia de julho e voltou como pauta em 

agosto.  Foi realizada uma reunião para esclarecer dúvidas e foi encaminhado um termo de 

adesão aos municípios para implantar o sistema. Porém, poucos municípios aderiram e convite 

foi reforçado. 

Sobre as Oficinas de Planejamento Regional Integrado, que vêm sendo realizadas nas 

regiões, foi anunciado o cronograma dos próximos encontros e ressaltada a importância da 

participação dos gestores neste momento mobilizador de discussão ascendente do planejamento 

em saúde. 

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 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.  

3.1 Atividades desenvolvidas no mês de Maio/2022  

• Reunião GT ampliado Estadual da Regulação; 

• Reunião GT Executivo Estadual de Regulação; 

• Grupo de Trabalho Saúde Digital (CONASEMS/COSEMS); 

• Oficina GTTAF em São Paulo. 

• Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Saúde; 

• Câmara Técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

• Comissão Intergestores Bipartite (CIB); 

• Reunião GT VISA; 

• 4ª Reunião GT Assistência Farmacêutica da CIR/BL; 

• Reunião de alinhamento dos indicadores do PQA-VS; 
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• Oficina PQA-VS; 

• Oficina para revisão do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - 

PQA-VS; 

• Reunião Presencial com SAFIE/SES; 

• Reunião Técnica com SES e Novartis; 

• Reunião GTTAF: CONASEMS/COSEMS; 

• Reunião extraordinária: GT VISA (CONASEMS, CONASS, ANVISA e COSEMSs); 

• Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - 

PMM); 

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

• Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual 

(CIES-RJ); 

• Reunião GT Vigilância Conasems/Cosems: Colaboradores Canadenses na elaboração 

da proposta PVVISA; 

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

• Grupo de Trabalho Interinstitucional Estadual (GTIE) da PNAISARI; 

• Grupo Condutor Estadual da PNAISP; 

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

• Reunião do GT Estadual da Nefrologia; 

• Atenção Básica: participação em reunião entre CNJ RJ, para apresentação de estudo de 

impacto do Programa Previne Brasil (03/05); participação em reunião do GT AB RJ, 

(16/05), para alinhar a realização dos GT Regionais de AB, com pauta do Previne Brasil; 

reunião com setorial de APS da ABRASCO para alinhar participação no Seminário da 

Rede APS ABRASCO (27/05). 

3.2 Atividades desenvolvidas no mês de Junho/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; 
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• Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde (CES); 

• Reunião GTTAF/ Conasems e Cosems; 

• Reunião Integração CEAF: Novartis: Programação Conjunta; 

• Reunião do GT VC/CONASEMS e COSEMS; 

• GT Saúde Digital; 

• Reunião com SAFIE: encaminhamentos e sequência das reuniões Regionais do 

CEAF/POLOS; 

• Reunião GT VISA/CIT; 

• Reunião Ordinária Comissão Permanente de Integração Ensino-Serviço Estadual 

(CIES-RJ); 

• Reuniões Técnicas: Consolidação das Propostas de Incentivos para Repasses do 

PVVISA 2022; 

• Atenção Básica: - 15/06 – GT AB Região Norte – apresentação de estudo de impacto 

do Programa Previne Brasil, para os municípios da região; 20/06 – GT AB Região 

Baixada Litorânea – apresentação de estudo de impacto do Programa Previne Brasil, 

para os municípios da região; 21/06 – GT AB Região Baia da Ilha Grande – 

apresentação de estudo de impacto do Programa Previne Brasil, para os municípios da 

região; 24/06 – GT AB Região Noroeste – apresentação de estudo de impacto do 

Programa Previne Brasil, para os municípios da região; 28/06 – GT AB Região Centro 

Sul – apresentação de estudo de impacto do Programa Previne Brasil, para os municípios 

da região; 24/06 – GT AB Região Metropolitana 01 – apresentação de estudo de impacto 

do Programa Previne Brasil, para os municípios da região; 

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

• Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - 

PMM); 

• Comitê Técnico Estadual da Saúde da População Migrante e Refugiada; 

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

• Grupo Condutor Estadual da PNAISP; 
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3.3 Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2022 

• Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde/RJ; 

• Reunião GT VS/Cosems e Conasems; 

• 2ª Reunião GT AF BL; 

• 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/COSEMS; 

• Reunião Fórum Tuberculose/RJ; 

• Pauta Desabastecimento de injetáveis (Dipirona e Ocitocina); 

• Reunião GT Vigilância: CONASEMS/COSEMS; 

• Reunião Extraordinária GT Vigilância: CONASEMS/COSEMS;  

• 6ª Reunião GT BL AF; 

• Reunião Hepatite, SVS/MS: Vigilância de Casos de Hepatites Agudas Graves de 

Etiologia Desconhecida; 

• Atenção Básica: - 06/07 – GT AB Região Metropolitana 02 – apresentação de estudo 

de impacto do Programa Previne Brasil, para os municípios da região; 20/07 – GT AB 

Região Serrana – apresentação de estudo de impacto do Programa Previne Brasil, para 

os municípios da região; 21/07 – GT AB Região Médio Paraíba – apresentação de 

estudo de impacto do Programa Previne Brasil, para os municípios da região; 08/07 – 

Participação como palestrante no 1º Seminário 2022 Rede APS, com o tema geral: 

"Previne Brasil: destruição da APS no SUS? Aspectos críticos e proposições para o 

financiamento de uma APS integral, resolutiva, de base territorial e comunitária". 

• Fórum das Comissões de Coordenação Estadual do Projeto Mais Médicos (CCE - 

PMM); 

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

• Reunião Ordinária da CIES RJ; 

• Grupo Condutor Estadual da PNAISP; 

• GTIE da PNAISARI; 

• Comitê Técnico Estadual da Saúde da População Migrante e Refugiada; 

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

3.4 Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/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; 

• 7ª Reunião do GT Assistência Farmacêutica CIR BL 

• Reunião Ordinária do GT VS/Conasems/Cosems; 

• Reunião GT ampliado Estadual da Regulação; 

• Reunião GT Executivo Estadual de Regulação; 

• Reunião GTTAF: CONASEMS e COSEMS; 

• Reunião Projeto Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 

• Atenção Básica: - participação em reunião do GT AB RJ, em 01/08, para apresentação 

da nova Superintendente da SAPS SES RJ e alinhamento dos trabalhos no semestre; 

produção de análise com a evolução dos cadastros e desempenho pelos municípios 

fluminenses, para a SAPS SES RJ desenvolver ações de apoio dirigidas aos municípios 

mais críticos nesses dois componentes; 

• Reunião Ordinária da CIES RJ; 

• Reunião do GT da Rede Cegonha; 

• 2ª Reunião GT AF BL; 

• Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção Psicossocial; 

• Reunião com a facilitadora do IMUNIZASUS (Região Sudeste); 

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

• 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; 
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• Encontro de Alinhamento com os COSEMS sobre as Oficinas Estaduais do Projeto 

ImunizaSUS; 

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 maio a agosto 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 mantém-se como importante ação estratégica de 

capilaridade do COSEMS RJ nas regiões de saúde, visando o fortalecimento do protagonismo 

da gestão municipal do SUS no estado do Rio de Janeiro. Sob a coordenação em cogestão de 

Marta Gama de Magalhães e Marcela Souza Caldas (Facilitadora e Secretária Executiva do 

Cosems RJ), mantendo a parceria com o CEPESC/IMS/UERJ 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 Beneficência 

Portuguesa.  

A equipe do apoio mantém-se com 06 (seis) apoiadores regionais, sendo que 03 deles 

atuam em duas regiões, garantindo cobertura para as 09 (nove) regiões de saúde fluminenses 

assim distribuídas entre eles: 

1. Norte e Noroeste – D’Stefano Marcondes de Lima e Silva 

2. Baixada Litorânea e Metropolitana II – Suely Gomes Osório 

3. Metropolitana I – Taciane Pereira Maia Lima 

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

5. Serrana – Lucas Manoel da Silva Cabral 

6. Médio Paraíba – Maria de Fátima Brito de Rezende 
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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, facilitadora 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, com 100% de participação, salvo as situações justificadas. Mensalmente 

apoiadores, coordenação e facilitadora registram suas atividades em relatório individual, sendo 

que as atividades dos apoiadores são consolidadas pela coordenação para envio mensal ao 

HAOC. No período, toda a equipe participou de atividades relacionadas as entregas mensais do 

Termo de Cooperação com a BP - Hospital da Beneficência Portuguesa. E a Coordenação, 

Secretária Executiva/Facilitadora e Presidência do COSEMS reuniram-se no período para 

avaliar a cooperação com a instituição e tratar da renovação para 2023.  

Nos dias 23 e 24 de maio de 2022, recebemos a visita presencial do Grupo Executivo 

da Rede Colaborativa, nas pessoas de Ernesto e Tassia do HAOC, Marcelo e Viviane do 

CONASEMS, Cilene e Denise da Beneficência Portuguesa e Cícero do MS. Foram dois dias 

muito produtivos de trabalho, conversando com os apoiadores, diretoria, coordenação e 

facilitadora sobre temas estruturantes do apoio no estado, sustentabilidade, organização de 

processos, planejamento, monitoramento e avaliação. 

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

Módulos 4 e 5 do Curso “Processos e ferramentas gerenciais para integração e sinergia dos 

projetos no SUS”, com diversas Unidades, tarefas e prazos. Os conteúdos são relevantes para a 

qualificação do processo de ativação de processos coletivos, planejamento e utilização de 

ferramentas de organização e gestão de projetos. Iniciamos nessa etapa a construção do Projeto 

Final de Aplicação, que deve propor uma ação estruturante para trabalhar a sinergia de projetos 

nas regiões de saúde. 

Outra agenda importante no período, foi a finalização e lançamento do e-book 

comemorativo dos 10 anos de Projeto Apoiadores do Cosems RJ, publicação interativa, com 
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capítulos de temas afins sobre regionalização, governança regional e apoio institucional, autores 

internos e externos convidados, como Gastão Wagner, André Bonifácio e Débora Bertussi. A 

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

conduziram intensa agenda para o levantamento de informações e resgate histórico da 

estratégia, escrita dos capítulos e orientação quanto ao layout gráfico da publicação, tendo seu 

lançado ocorrido no dia 13/07/22 no Café Colaborativo do Congresso do CONASEMS em 

Campo Grande, MS. O momento contou com a participação de toda equipe do apoio, sendo o 

evento conduzido pelo Presidente do COSEMS Rodrigo Oliveira, com as presenças de Mauro 

Junqueira - Secretário Executivo do CONASEMS, Hisham Hamida - Diretor do CONASEMS 

e André Bonifácio de Carvalho, um dos autores de capítulo do E-book. Seguem abaixo fotos 

ilustrativas do evento: 
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A participação do apoio do Cosems RJ no Congresso do CONASEMS foi assunto 

recorrente e envolveu a discussão sobre a inscrição do trabalho do apoio na Mostra Nacional 

Aqui tem SUS e a definição de relatar a trajetória da estratégia apoio nos últimos 10 anos 

como o nosso trabalho final, que foi apresentado no Congresso pela facilitadora e Secretária 

Executiva Marcela Caldas. Durante o Congresso nos dias 12 a 15/07/22, acompanhamos as 

apresentações das 06 práticas selecionadas para representar o estado do Rio na Mostra 

Nacional, o que redundou na premiação do município de Carmo com o Prêmio Webdoc do 

CONASEMS, o apoiador D’Stefano Marcondes representou o Cosems RJ no Espaço de 

Gestão do Apoio no Congresso e acompanhamos diversas mesas temáticas de interesse do 

apoio. 

A Estratégia do Apoio Regional vivenciou no período intensa 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. Além da 

participação dos apoiadores nos GTR- Grupo de Trabalho Regional de cada região de saúde. A 

partir do mês de maio e até setembro iniciaram-se as Oficinas Virtuais Regionais do PRI, 

preparatórias para as Oficinas Presenciais que forma realizadas nos meses de julho, agosto e 

setembro, constituindo 05 Oficinas Regionais com a seguinte agenda e programação:  

• 19 e 20/07 – regiões Baía da Ilha Grande, Centro Sul e Médio Paraíba – com o Cosems 
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e apoio representado pela Coordenadora do Apoio Marta Magalhães, Vice Presidente 

do COSEMS Maria Augusta e Diretora Financeira Conceição Rocha. 

• 02 e 03/08 – regiões Norte e Noroeste no município de Itaperuna – com o Cosems e 

apoio representado pela Coordenadora do Apoio Marta Magalhães, apoiador D’Stefano 

Marcondes, Vice Regional do Cosems Adriana Levone. 

• 17 e 18/08 – região Serrana no município de Friburgo, com o Cosems e apoio 

representado pelo apoiador Lucas Manoel e pela assessora técnica Solange Cirico; 

• 30 e 31/08 – regiões da Baixada Litorânea e Metropolitana II no município de Niterói, 

com o Cosems e apoio representado pelo Presidente do COSEMS Rodrigo Oliveira, 

pela apoiadora Suely Osório e pela assessora técnica Alice Medeiros. 

• 21 e 22/09 – região Metropolitana I – no município do Rio de Janeiro, com o apoio e 

Cosems representado pela apoiadora Taciane Lima e pela assessora técnica Alice 

Medeiros.  

 

 As oficinas contaram com a participação de técnicos da SES e ampla presença de 

técnicos municipais nos dois dias de atividades, com quase 100% de representação de 

municípios em cada região. A programação construída pela Executiva do Projeto contou com 

momentos de explanação de conteúdos, trabalhos em grupo e plenária de encaminhamentos, 

conforme descrito abaixo: 

 

Oficina presencial do PROJETO PROADI - REGIONALIZAÇÃO / PRI 

 

1º DIA - MANHÃ - (9:00h às 12:00h) 

9:00h - 9:30h: Mesa de Abertura 

SMS; AR/SES-RJ; AP/SES-RJ; COSEMS-RJ; SEINSF/SEMS e HAOC 

9:30h – 12:00h: Apresentações 

Programação da Oficina – Assessoria de Regionalização – SES/RJ 

• O Projeto - Regionalização/PRI no estado do Rio de Janeiro – Assessoria de 

Regionalização – SES/RJ 

• Governança Regional – Assessoria de Regionalização – SES/RJ 
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• Trajetória do Projeto PROADI Regionalização/PRI – HAOC/PROADI 

• Cenário do Estado do Rio de Janeiro – Assessoria de Planejamento em Saúde – 

SES/RJ 

• Instrumentos de Planejamento e Situação dos PMS – Assessoria de Planejamento em 

Saúde – SES/RJ 

• Vídeo – Superintendência de Educação em Saúde 

 12:00h – 13:00h: ALMOÇO 

1o DIA  - TARDE - (13:00h às 16:30h) 

13:00h – 16:30h: Dinâmica da Linha de Cuidado do Câncer de Mama 

• Objetivo da dinâmica – Fixar as Competências dos Pontos de Atenção, do Sistema de 

Apoio e do Sistema Logístico da Linha de Cuidado do Câncer de Mama para 

organização da RAS 

• Linha de Cuidado do Câncer de Mama – Superintendência de Atenção Especializada, 

Controle e Avaliação – SES/RJ 

- Caso (4 cenas), leitura de cada cena com debate a seguir de cada uma. A 

leitura do caso será completa durante essa tarde. 

- Refletir sobre o caso apresentado para identificar as falhas e contrapor com o 

Protocolo da Linha de Cuidado do Câncer de Mama. 

- Identificar os Pontos de Atenção, o Sistema de Apoio e o Sistema Logístico, 

com suas respectivas competências para essa Linha de Cuidado 

- Refletir sobre a situação do atendimento às/aos usuárias/os com Câncer de 

Mama nos municípios e região. 

- Refletir sobre as ações desenvolvidas pelos serviços, a comunicação e 

interação entre os serviços e o tempo para o acesso das/os usuárias/os aos diversos 

tipos de atendimento dessa Linha de Cuidado, nos municípios e região. 

- As Competências de cada Ponto de Atenção, do Sistema de Apoio e do 

Sistema Logístico serão registradas no Padlet. 

 16:30h: Lanche e Encerramento 

2º DIA - MANHÃ - (9:00h às 12:00h) 

9:00h – 11:45 h: Dinâmica da Linha de Cuidado do Câncer de Mama 

- Continuação do debate do dia anterior 
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- Identificar os Pontos de Atenção, o Sistema de Apoio e o Sistema Logístico e 

suas respectivas competências para essa Linha de Cuidado 

- Refletir sobre a situação do atendimento às/aos usuárias/os com Câncer de 

Mama nos municípios e região. 

- Refletir sobre as ações desenvolvidas pelos serviços, a comunicação e 

interação entre os serviços e o tempo para o acesso das/os usuárias/os aos diversos 

tipos de atendimento dessa Linha de Cuidado Linha de Cuidado, nos municípios e 

região. 

- As Competências de cada Ponto de Atenção, Sistema de Apoio e Sistema 

Logístico serão registradas no Padlet. 

- Encaminhamento da continuidade do trabalho: preenchimento da matriz 

customizada da fase 4, parametrização, programação assistencial (física) e análise de 

suficiência (quantitativa e qualitativa). 

12:00h – 13:00h: ALMOÇO 

2º DIA - TARDE - (13:00h às 16:30h) 

  13:00h – 16:30h: Dinâmica da Linha de Cuidado Materno Infantil 

• Objetivo da dinâmica – Fixar as Competências dos Pontos de Atenção, do Sistema de 

Apoio e do Sistema Logístico da Linha de Cuidado da Atenção Materno Infantil para 

organização da RAS 

• Linha de Cuidado Materno Infantil – Superintendência de Atenção Primária em Saúde 

– SES/RJ 

- Caso, leitura com debate. A leitura do caso será completa durante essa tarde. 

- Refletir sobre o caso apresentado para identificar as falhas e contrapor com o 

Protocolo da Linha de Cuidado da Atenção Materno Infantil 

- Identificar os Pontos de Atenção, o Sistema de Apoio e o Sistema Logístico, 

com suas respectivas competências para essa Linha de Cuidado. 

- Refletir sobre a situação do atendimento às usuárias na Atenção Materno 

Infantil, nos municípios e região Baixada Litorânea. 

- Refletir sobre as ações desenvolvidas pelos serviços, a comunicação e 

interação entre os serviços e o tempo para o acesso das/os usuárias/os aos diversos 

tipos de atendimento dessa Linha de Cuidado, nos municípios e região 
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- As Competências de cada Ponto de Atenção, do Sistema de Apoio e do 

Sistema Logístico serão registradas no Padlet. 

- Encaminhamento da continuidade do trabalho: Preenchimento da matriz 

customizada da fase 4, parametrização, programação assistencial (física) e análise de 

suficiência (quantitativa e qualitativa). 

16:30h: Lanche e Encerramento 

         

 As diversas Oficinas Virtuais  realizadas com os GTS ampliados regionais, tiveram 

como objetivo construir a Matriz SWOT das Linhas de Cuidado do Câncer de Mama e Materno 

Infantil, etapa preparatória para as Oficinas presenciais. E após, continuidade de Oficinas 

Virtuais para discussão e construção das competências dos Pontos de Atenção das Linhas de 

Cuidado por região.  Todos os momentos mostraram-se muito produtivos, com importante 

participação e contribuição dos municípios. Todos relataram que a dinâmica utilizada foi muito 

boa com o uso do padlet para registrar as discussões. A SES, através da equipe de Educação 

Permanente e a facilitadora do HAOC coordenaram as atividades. 

 Todas as regiões contaram com boa participação das equipes técnicas e alguns gestores, 

o que resultou em discussões iniciais sobre a Linha de Cuidado do Câncer de Mama, primeira 

linha a ser problematizada pelo PRI. Seguem algumas reflexões acerca da construção dessa 

Linha: 

- Algumas regiões tiveram que ser estimuladas em termos de participação durante a atividade, 

evidenciando a dificuldade de alguns quadros técnicos no desenvolvimento do tema. Todas as 

regiões possuem serviços de referência de alta complexidade, na própria região ou próxima a 

ela, ficando evidente as dificuldades com o diagnóstico e a realização de exames de mamografia 

e biópsia. A PPI na maioria das regiões não contempla a necessidade de procedimentos para a 

população adscrita, levando os municípios à compra de serviços e em alguns casos o 

deslocamento de pacientes para realizar exames na capital. Técnicos relataram que os pacientes 

estão chegando de forma tardia aos serviços, diminuindo sua chance de boa evolução no 

tratamento. Foi amplamente discutida a importância da Atenção Básica nesse processo, para 

captação, acolhida e continuidade do tratamento, evidenciando-se que existem Unidades que 

realmente vigiam seu território e conseguem atuar de forma precoce e outras que não atuam 

dessa forma. Todas possuem acesso e implantação de protocolo para os casos de câncer de 

mama, mas em sua maioria, não conseguem acompanhar o caso após sua referência para os 

serviços de média e alta complexidade, Não existem dispositivos de comunicação entre esses 



30 

 

serviços. 

 

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

 

Quadro 1 – AGENDAS: 

PERÍODO – MAIO A AGOSTO  DE  2022 

ATIVIDADES DATAS 

REUNIÕES DA 

COORDENAÇÃO DO APOIO E 

CEPESC/ IMS/UERJ 

27/05, 03/06, 24/06, 28/07, 11/08 

REUNIÕES DA 

COORDENAÇÃO DO APOIO, 

FACILITADORA  COM HAOC, 

CONASEMS. 

E BP  

03/05, 23/05, 24/05, 26/05, 02/06, 

23/06, 28/07, 11/08. 

REUNIÕES DO APOIO (manhã e 

tarde) 

 

09/05, 06/06, 04/07, 09/08 

REUNIÕES DE EQUIPE DO 

COSEMS  

10/05, 16/05, 07/06, 05/07, 09/08 

REUNIÕES PROJETO 

REGIONALIZAÇÃO PROADI 

(GCE, GCE AMPLIADO e 

EXECUTIVA, OFICINAS 

VIRTUAIS E PRESENCIAIS) 

18, 23, 24/05;  

15, 20, 21, 28 e 29/06;  

08, 18, 20 e 26/07; 

02,03,10,12,15, 17, 18, 26, 30 e 

31/08. 

 

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. 

Nos espaços do Momento Regional no período trabalhamos com pautas e reflexões, 

entendendo-o como um espaço de educação permanente da equipe. Seguem alguns temas de 

destaque abordados: 

1) Escuta AB - Como foi conduzir uma pauta na CIR entendendo-a como uma atividade de 

Educação Permanente na região? 

 A atividade “Escuta AB” realizada pelo COSEMS RJ, através da equipe do 

Apoio e do GT AB, deu-se em parceria com a SES RJ, através da Assessoria de Regionalização 
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e da Superintendência de Atenção Primária em Saúde, sendo realizada nas CIR Ampliadas das 

09 regiões do estado. 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. A relatoria da atividade foi realizada pelos apoiadores 

do Cosems RJ, contando em algumas regiões com auxílio dos apoiadores da SAPS/SES. 

Público-alvo: Secretários de Saúde e Coordenadores Municipais da Atenção Básica 

Regiões participantes: Baía da Ilha Grande, Médio Paraíba, Centro Sul, Serrana, 

Metropolitana I, Metropolitana II, Baixada Litorânea, Norte e Noroeste 

Municípios participantes das CIR Ampliadas: Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty, 

Bom Jardim, Macuco, Trajano de Moraes, Guapimirim, Sumidouro, São Sebastião do Alto, 

Cantagalo, Nova Friburgo, Carmo, Cordeiro, Petrópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de 

Macacu, Duas Barras, São José do Vale do Rio Preto, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, 

Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Queimados, Rio de Janeiro, São João de 

Meriti, Seropédica, Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba 

Grande, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu,  Itatiaia, Porto 

Real, Resende, Quatis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Piraí, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, 

Volta Redonda, Pinheiral, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Silva Jardim, Tanguá e Rio 

Bonito, Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Itaperuna, Miracema, Natividade, 

Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá, Varre-Sai, Campos dos Goytacazes, 

Conceição de Macabu, Macaé, Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João 

da Barra. 

Programação da atividade nas CIR Ampliadas das regiões de saúde: 

- Abertura e breve contextualização do tema – apoiador do Cosems RJ 

- Vídeo CONASEMS “ Escuta AB”; 

- Apresentação SES-RJ (capacidade instalada e cobertura “AB por município”, 

desempenho PREFAPS e PREVINE BRASIL, panorama da informatização na região por 

município, Programa Mais Médicos x Médicos pelo Brasil. Principais ofertas do apoio regional 

à gestão da APS (SAPS/SES) – apoiadora da SAPS/SES de cada região. 

- Debate sobre a Atenção Básica, incluindo as considerações das perguntas norteadoras.                 

              A discussão proporcionou um rico momento, com relato dos apoiadores acerca das 

fragilidades e fortalezas do processo, a capacidade de conduzir coletivos, o desafio da atividade 
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remota, a integração com os representantes da SES para operacionalização da atividade, a 

importante participação dos gestores e técnicos na discussão, mesmo que em muitos momentos 

tenham apresentado baixa capacidade de reflexão. As perguntas foram apresentadas como 

estratégia disparadora do debate: 

7. O que faço e preciso de ajuda para fazer? 

8. O que não faço e preciso fazer? 

 

Os apoiadores produziram relatório da atividade em cada CIR e a coordenação realizou 

o consolidado das informações junto com o GT AB do COSEMS RJ, com posterior envio para 

o CONASEMS. O consolidado dos relatórios e as respostas ao Googleforms pelos municípios, 

constituiu material de subsídio para as Oficinas Regionais junto aos GTS AB das regiões de 

saúde, realizadas a partir de junho. Como fechamento da atividade, realizamos o preenchimento 

do padlet da Escuta AB, exercício da Jornada temática da BP – Beneficência Portuguesa com 

as informações do estado do Rio de Janeiro. 

 

2) Apresentação e discussão da Entrega 13 da BP, com atualização dos dados 

municipais sobre os Instrumentos de Gestão por região. 

Intencionalidade: fortalecer a relação com o gestor municipal por meio da atuação do 

Apoio como agente mobilizador da qualificação da gestão municipal na elaboração do 

planejamento da saúde. 

Justificativa: 

1. Acompanhar e analisar periodicamente os resultados das ações do Apoio 

2. Identificar fragilidades na elaboração/construção dos instrumentos de gestão na 

região; 

3. Provocar processo de reflexão dos COSEMS sobre a ação do apoio para qualificar o 

planejamento em saúde. 

Relevância dos Indicadores: os indicadores são ferramentas de acompanhamento que 

permitem evidenciar as atividades, processos e resultados da contribuição do Apoio nas 
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ações de elaboração dos instrumentos de gestão. 

 

3) Feedback relatório mensal, com especial atenção para a análise quadrimestral por 

região. 

  

 Quanto as atividades do espaço EP no período, foram trabalhados os seguintes 

temas geradores de reflexão, com destaque para: 

 

1) Problematização e Planejamento do Apoio a partir do eixo político, finalizando a 

problematização conforme a listagem abaixo e posterior priorização com a Matriz GUT. 
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2)  PRI – Planejamento 

Regional Integrado. 

Iniciamos com relato das 

vivências das Oficinas presenciais das regiões Médio Paraíba, Centro Sul e Baia da Ilha Grande, 

Norte e Noroeste, Em seguida realizamos a leitura dos textos do Guia Operacional 3 e 4 sobre 

RAS e parâmetros assistenciais e discussão a partir de questões norteadoras: 

QUESTÕES NORTEADORAS: 

- A solução de um ponto de atenção da rede de serviços muitas vezes depende de mudanças em 

outros pontos de atenção. Discuta e exemplifique essa afirmativa. 

- Os problemas municipais e regionais só serão solucionados se houver colaboração e 

interdependência entre todos os atores envolvidos. Discuta e exemplifique essa afirmativa. 

-  Quais os passos para estruturar uma Linha de Cuidado? 

- Como fazer para promover a integração de ações e serviços de saúde com atenção integral? 

- Como melhorar o sistema de saúde no que diz respeito a acesso, eficácia clínica e sanitária e 

eficiência econômica? 

 

Textos: 

- “Organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS)” - Fortalecimento dos processos de 

governança, organização e integração da rede de atenção à saúde”. Guia Operacional Básico – 

Fase 3 e 4 – PROADI Regionalização. 

- “Uma nova lógica para os parâmetros assistenciais no Brasil” - Fortalecimento dos processos 

de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde”. Guia Operacional Básico 
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– Fase 3 e 4 – PROADI Regionalização 

 

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 segundo quadrimestre 

de 2022.  

Dois pontos importantes para destacar no segundo quadrimestre de 2022, foram as 

orientações prestadas pela assessoria jurídica aos municípios acerca das alterações na Emenda 

Constitucional 120 de 2022, por duas portarias publicadas que abordam o piso salarial dos 

Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde e sobre a Emenda 

Constitucional número 124, que instituiu o piso nacional do enfermeiro, do técnico de 

enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira.  

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. 
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7.1 Atividades Desenvolvidas no mês de Maio/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, além de eventos como XXXV Fórum de Atenção Primária à Saúde, reunião do 

Projeto Rede Colaborativa, Oficina de Assistência Farmacêutica da Baixada Litorânea, entre 

outros.  

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 e a 

Revista Fórum. O destaque foi a divulgação da posição do Cosems RJ em relação ao 

desabastecimento de medicamentos no Estado.  

 

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. 
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7.2  Atividades Desenvolvidas no mês de  Junho/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. Elaboração de vídeo “teaser” para lançamento do e-book “Estratégia de apoio 

do Cosems RJ: 10 anos de trajetória”, durante o XXXVI Congresso do Conasems. 

7.2.3 Comunicação Institucional 

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

7.2.4 Eventos Virtuais 

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

do Cosems RJ e da reunião da Comissão Intergestores Bipartite. 

 

7.3 Atividades Desenvolvidas no mês de Julho/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. 
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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. 

7.3.4 Congresso do Conasems 

Descrição:  Cobertura em tempo real para as redes sociais e para registro da participação 

da delegação do Cosems RJ no Congresso do Conasems, realizado de 12 a 15 de julho. Foram 

realizadas cobertura fotográfica e elaboração e de vídeos, além de conteúdo para redes sociais 

online e site.  

7.3.5 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/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.  

 

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 
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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. 

 

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 é 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 são 

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 
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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. 

Durante o segundo quadrimestre de 2022, houve intensa produção do material base para 

o quarto boletim do Observatório, abordando a rede cardiovascular no estado do Rio de Janeiro, 

tendo como tema: “O coração nos fluxos da rede: uma análise dos dados do Rio de Janeiro”. A 

data de lançamento do boletim, será no webinário, no dia 23 de setembro, no canal oficial do 

Cosems RJ no Youtube. 

 

 

 

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/2022 

 

• Webinário promovido pela: Coordenação Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia 

em Serviços (CGDEP). 2ª sessão Ciclo de Estudos da Secretaria de Vigilância em Saúde 

(SVS) que tem como tema central “MORTALIDADE MATERNA NO BRASIL”; 

• REGIÃO E REDES (Agenda BR22): SAÚDE & MEIO AMBIENTE (4º 

ENCONTRO), coautor do livro "Saúde, ambiente e sustentabilidade" (Editora 

Fiocruz). Exposição: Prof. Carlos Machado de Freitas (UFRJ); 

https://youtu.be/ydgBcaoXc6A
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• Webinar Segurança do Paciente Além dos Protocolos Básicos: Prevenção e Manejo 

do Delirium; 

• Plataforma: REGIÃO E REDES: A Agenda BR22 - Reformas e contrarreformas - 

Esther Dweck (UFRJ); 

• Evento Internacional: Direito à Saúde e proteção de dados pessoais 17, 18 e 19 de maio 

de 2022; 

• Oficina Presencial em Búzios: “Desabastecimento de Medicamentos: A Busca de 

Soluções no Âmbito Municipal para a Garantia do Acesso”; 

• A Agenda BR22 - O Estado brasileiro - Luiz Gonzaga Belluzzo (Unicamp); 

• Plataforma: REGIÃO E REDES: A Agenda BR22 - Governos e Congresso - 

Conferencista: Prof. Dr. Eduardo Fagnani (Unicamp); 

• Terceira sessão do Ciclo de Estudos da SVS de 2022: “Farmacovigilância das Vacinas 

COVID-19” 

• Seminário Estadual do Ceará sobre a Implantação da Política Estadual de AF; 

 

9.2 Atividades desenvolvidas no mês de Junho /2022 

 

• Webinário: Monkeypox (CGPNI/DEIDT/SVS/MS); 

• Plataforma Região e Redes promove o oitavo encontro da série "Agenda BR22", que 

terá como tema "Saúde & Desenvolvimento"; 

• Webinário “Instrumento de Referência dos Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica"; 

• Webinário “O cuidado da dor torácica na atenção primária. Quando encaminhar para o 

cardiologista?”. 

• 15º Congresso Internacional da Rede Unida; 

• I Fórum de Ampla Participação da Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028 

(FAP 2022). Promoção: MS; HAOC; PROADISUS; CONASS e COINASEMS; 
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• Regionalização da Saúde e os Consórcios Públicos. 1º Fórum dos Consórcios de Saúde 

do ERJ; 

• Reunião Grupo de Trabalho Saúde Digital; 

• Plataforma Região e Redes o nono e último encontro da série "Agenda BR22", que terá 

como tema "A AGENDA BR22 - O ESTADO BRASILEIRO", com o professor Luiz 

Gonzaga Belluzzo (Unicamp). Exposição: Luiz Gonzaga Belluzzo (Unicamp); 

 

 

9.3 – Atividades desenvolvidas no mês de Julho/2022 

 

• Webinário: “Atenção Básica X Assistência Farmacêutica: Como Promover Essa 

Integração?”; 

• Ciclo de Debates: Saúde, Lutas Sociais e Projetos Societários; 

• 1º Seminário Rede APS 2022. ABRASCO: PREVINE BRASIL: Destruição Da APS 

No SUS? Aspectos Críticos e Proposições para o Financiamento de uma APS Integral, 

Resolutiva, de Base Territorial e Comunitária; 

• Ciclo de Debates: Saúde, Lutas Sociais e Projetos Societários. Mesa 2: Política De 

Saúde Mental e Luta Antimanicomial (Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde); 

• Curso de Atualização Profissional em Informações e Registros em Saúde na APS (IReS-

APS). Tema da aula: “USO DE DADOS E INFORMAÇÕES NO FINANCIAMENTO 

DA APS”; 

• XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Campo Grande/MS; 

 

 

9.4 – Atividades desenvolvidas no mês de Agosto/2022 

 

• Webinário: Monkeypox Virus: visão geral e diagnóstico laboratorial; 

• Conferência livre, democrática e popular de saúde: 2022. Promoção: frente pela vida. 

Mesa - Saúde e Democracia: A Defesa da Vida; 
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• Lançamento do Projeto: “Fortalecimento das Ações de Controle e Eliminação da 

Tuberculose no ERJ”; 

• Webinário - Judicialização da Saúde. Lançamento virtual da Coletânea Judicialização 

da Saúde nos Municípios: Teses jurídicas, Diagnósticos e Experiências; 

• 4ª Webconferência: Curso Gestão do Cuidado Farmacêutico na AB; 

• Lançamento Virtual da Coletânea Diagnóstico da Assistência Farmacêutica na Atenção 

Básica; 

• Ciclo de debates: saúde, lutas sociais e projetos societários: organizado pela Frente 

Nacional Contra a Privatização da Saúde com apoio do Projeto de Extensão “Pela 

Saúde” UERJ; 

• Desafios do financiamento do SUS: dilemas e perspectivas. Promoção: CNS; 

• Debate: O Complexo Econômico Industrial da Saúde Brasileiro. Promoção: Instituto de 

Economia (UFRJ) e ENECO (RIO 2022); 

• Seminário Internacional do Programa Capes Print-Fiocruz “Financiamento da Atenção 

Primária à Saúde: uma perspectiva global”; 

• OFICINA TROCA DE EXPERIÊNCIAS: 1º Ciclo de Auto Implantação de Sistema de 

Gestão da Qualidade. Organização: Hospital Alemão Oswaldo Cruz  e 

ASNVS/ANVISA; 

• 5ª Web conferência do curso Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica. 

Tema: Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica: barreiras e estratégias 

 

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 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. 
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Cabe destacar que houve lançamento do E-book “10 anos da Estratégia Apoiadores 

Regionais”, no XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde em Campo 

Grande/MS. Esta publicação reforça a importância do apoio regional do Cosems RJ e de seus 

avanços ao longo de uma década, ultrapassando o escopo de projeto para se configurar como 

estratégia, tornando-se elemento essencial para a regionalização e governança regional. Houve 

também a participação dos municípios fluminenses na Mostra Brasil Aqui tem SUS, com 

apresentação das 06 práticas selecionadas para representar o estado do Rio de Janeiro, com a 

premiação do município de Carmo com o Prêmio Webdoc do CONASEMS. Vale reforçar a 

importância da parceira do Cosems RJ com o IdeiaSUS/Fiocruz para o êxito na participação 

dos municípios, desde a etapa estadual (II Mostra Estadual de Práticas de Saúde). 

Outro destaque importante, refere-se às Oficinas Presenciais Regionais do Projeto 

Regionalização do PROADI SUS, que contou com intensa participação dos apoiadores 

regionais e de assessores técnicos do Cosems RJ, dividindo-se em 5 blocos ao longo dos meses 

de julho a setembro: 19 e 20/07/22 – regiões Baía da Ilha Grande, Centro Sul e Médio Paraíba; 

02 e 03/08/22 – regiões Norte e Noroeste; 17 e 18/08 – região Serrana; 30 e 31/08 – regiões da 

Baixada Litorânea e Metropolitana II; 21 e 22/09 – região Metropolitana I (3º quadrimestre). 

Houve grande participação. As oficinas contaram com ampla participação de técnicos da SES 

e de técnicos municipais, com adesão quase total dos municípios em cada região. A 

programação construída pela Executiva do Projeto contou com momentos de explanação de 

conteúdo, trabalhos em grupo e plenária de encaminhamentos. 

Para finalizar, ressaltamos que no segundo quadrimestre de 2022, houve queda no 

número de óbitos e internações por COVID-19, assim como houve baixa adesão da população 

por vacinação. Houve também aumento dos casos suspeitos e positivos de Monkeypox, 

exigindo grande articulação com a SES RJ para orientações necessárias aos municípios. 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. 
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