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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO  

SEGUNDO QUADRIMESTRE 2.022 
 

 

 

 

 

Marco Normativo: 

➢ Regulamento para prestação de Contas dos COSEMS, segundo o que determina a Deliberação da 

Diretoria Executiva Nacional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS) nº 006/2019, que aprova o Regulamento Interno da Apresentação ao CONASEMS 

da Prestação de Contas dos COSEMS referente ao Recurso da Contribuição de Representação 

Institucional, com vigência a partir de 30 de outubro de 2019. 

 

 

Base de Dados: 

A. Período: maio, junho, julho e agosto de 2022; 

B. Diretrizes e objetivos: extraídos do Estatuto do COSEMS/SP vigente; 

C. Ações e Metas: utilizou-se a Programação Anual 2022 contabilizada segundo o registro de 

atividades institucional; 

D. Despesa inferida: Prestação de Contas do segundo quadrimestre de 2022. 

 

 

 

 

O Segundo Quadrimestre de 2022 do COSEMS/SP: destaques 

 

A atuação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião 

de Moraes” – COSEMS/SP, no segundo quadrimestre de 2022, caracterizou-se por ações da Diretoria nas 

discussões relacionadas ao reflexo da pandemia da Covid-19 sobre a saúde da população; elaboração de 

propostas da entidade para os candidatos ao  governo estadual; ações da Assessoria e dos Apoiadores para 

o apoio à gestão municipal nas discussões relacionadas à sustentabilidade da Atenção Básica (AB) e seu 

papel estratégico como reguladora do acesso ao sistema em um contexto de aumento de demanda e 

restrição orçamentária.   

Os Municípios seguiram atendendo casos de Covid-19 de menor gravidade, realizando vacinação 

contra o coronavírus e iniciando a retomada das atividades de rotina dos serviços de saúde.  
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O COSEMS/SP, considerando a incorporação de novas formas de trabalho adotadas em função 

das medidas de isolamento social impostas pela pandemia, continuou com atividades remotas, tanto da 

Diretoria como do Conselho de Representantes Regionais (CRR). O trabalho remoto passou a ser 

incorporado pela Assessoria nas atividades de apoio aos gestores municipais, com realização de reuniões 

online e webinar, e  elaboração de análises e orientações em resposta às demandas dos gestores. 

Em julho/2022, o COSEMS/SP recebeu para estágio dois Médicos Residentes da Residência de 

Medicina Preventiva e Social do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP), no período de 01/07/2022 a 31/07/2022, com a participação de toda Assessoria, que 

possibilitou discussões fundamentais sobre as várias políticas do Sistema Único de Saúde (SUS), com 

foco na gestão municipal. A avaliação dos Residentes é que foi muito produtivo o estágio no 

COSEMS/SP. 

Após elevação de casos de Covid-19 no primeiro quadrimestre de 2022, teve início uma tendência 

de queda. No entanto, com a abertura das escolas, surtos de Covid-19 passaram a acontecer, exigindo 

ações das equipes e dos gestores municipais. Os documentos técnicos estavam desatualizados fazendo 

com que as equipes municipais tivessem de adotar medidas práticas, sem contar com diretrizes bipartite 

relacionadas aos afastamentos de contactantes escolares. O COSEMS/SP deu continuidade, junto ao 

Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde (CVE/SES), para que as 

orientações fossem atualizadas e, embora tivesse ocorrido um trabalho bipartite de revisão das Normas, o 

CVE não deu os encaminhamentos para sua publicação.  

Nesse período, surgiu a Monkeypox – declarada em 23/07/2022 como Emergência de Saúde 

Pública de Interesse Internacional pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e também as Hepatites 

Agudas e Graves de etiologia desconhecida. A Assessoria do COSEMS/SP manteve-se atualizada a 

respeito da ocorrência dessas doenças, divulgando e esclarecendo o que fosse necessário para as ações e 

decisões dos gestores municipais.  

Arboviroses foi tema de preocupação e debate neste quadrimestre, com participação da Assessoria 

do COSEMS/SP na Sala de Situação Estadual para a elaboração de Alerta Epidemiológico, nos 

encaminhamentos à implantação das Unidades Sentinelas para monitoramento viral e nas discussões para 

revisão de documentos técnicos. A Assessoria participou das reuniões da Sala de Situação e deu 

encaminhamentos junto à SES, inclusive para que fossem corrigidos os repasses financeiros feitos de 

modo equivocado aos Municípios, relacionados na Resolução SS nº 58/2022, a qual estabelecia a 

transferência de recursos complementares do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de 

Saúde, como incentivo aos Municípios considerados prioritários para o controle das arboviroses. 
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A pauta relacionada à Imunização e às baixas Coberturas Vacinais foi ganhando prioridade ao 

longo do quadrimestre. Foi articulada a criação de um Grupo Técnico (GT) bipartite para debater as baixas 

Coberturas Vacinais, tendo as reuniões se iniciado em agosto. Também no mês de agosto iniciaram-se 

encontros com o CONASEMS para desenvolver o Projeto de “Fortalecimento das Ações de Imunização 

nos Territórios Municipais e Enfrentamento às baixas Coberturas Vacinais”, decorrente da pesquisa do 

CONASEMS, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Outro ponto que deve 

ser destacado é o Ofício CIB nº 59/2022, enviado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da 

Saúde (SVS/MS), sobre problemas nas Coberturas Vacinais, que destaca a perda de registro no sistema 

informatizado do MS, desde a inserção de dados na Sala de Vacina até sua compilação no nível nacional, 

solicitando  providências para resolução dos mesmos. 

A conjuntura de financiamento do segundo quadrimestre de 2022 foi marcada por dificuldades 

orçamentárias dos Municípios, em função do desfinanciamento do SUS por parte do MS. A publicação de 

Programas “reeditados” do SUS, sem pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), com inúmeras 

responsabilidades para os Municípios e acompanhadas de recursos insignificantes. Importante registrar a 

pressão orçamentária sobre os Municipios, em função da aprovação, pelo Congresso Nacional, da 

atualização do Piso dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) 

e criação do Piso da Enfermagem, bem como continuidade da alteração dos parâmetros de financiamento 

do Programa Previne Brasil, com perda de recursos pelos Municípios. No que se refere ao cofinanciamento 

estadual, o período foi marcado por erros nas transferências já pactuadas. 

No período, foram publicadas Portarias do MS, algumas com nomes novos para Programas já 

existentes, outras com recursos ínfimos frente aos objetivos a que se destinam e, muitas delas, sem 

pactuação na CIT, estabelecendo novas exigências sobre os Municípios, sem o adequado cofinanciamento 

federal. São exemplos as Portarias nº 1.054/2022 e nº 1.056/2022 (Estratégia de Saúde Cardiovascular na 

Atenção Primária à Saúde – APS – aproximadamente 16,8 milhões para 401 Municipios com menos de 

200 mil habitantes e aproximadamente 3,4 milhões para Municipios com mais de 200 mil habitantes). E as 

Portarias nº 1.105/2022 (incentivo para atividade física na APS – aproximadamente 99 milhões para todos 

os Municipios do país); nº 1.335/2022 (Unidade Básica de Saúde (UBS) digital – sem referência ao volume 

de recursos); nº 908/2022 (cuidado à pessoa tabagista – sem definição de cofinanciamento); nº 1.1124/2022 

(aleitamento materno e alimentação complementar adequada e saudável para crianças menores de 2 anos 

de idade, no âmbito da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil – EAAB – 2,4 milhões aproximadamente); 

nº 1.352/2022 (desenvolvimento de ações à saúde integral dos caminhoneiros e caminhoneiras, no âmbito 

da APS – 1,3 milhões para 41 Municipios); entre outras. 
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A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de São Paulo, para os casos em que a Portaria definia a 

necessidade de Deliberação bipartite, se manifestou via Oficio, ao MS, pela revogação das Portarias, 

apontando os diferentes problemas presentes em cada um dos Programas (incompatibilidade com a Política 

Nacional de Atenção Básica – PNAB; recursos irrisórios; ausência de critérios para elegibilidade; definição 

de metas incompatíveis com a realidade; entre outros), como no caso do Cuida Mais Brasil, da Estratégia 

de Saúde Cardiovascular e do Incetivo para Atividade Física na APS.  

No período, o MS publicou as Portarias nº 715/2022 e nº 2.228/2022 referentes à Rede de Atenção 

Materno Infantil (RAMI), sem discussão com as equipes técnicas do CONASEMS e do Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (CONASS) e sem aprovação na CIT. No Estado de São Paulo, houve discussão 

bipartite a respeito dessa Rede, criada em substituição à Rede Cegonha, que estabelece o financiamento 

federal de alguns serviços não financiados anteriormente pelo MS, como por exemplo as Maternidades de 

Baixo Risco. As divergências do MS com o CONASEMS e o CONASS foram pauta nas reuniões da CIT 

e em Notas Técnicas dos dois Conselhos. 

Neste quadrimestre, a discussão da RAMI foi realizada pelo Grupo Condutor (GC) Estadual da 

Rede Cegonha e, após discussões bipartite, foram definidos os seguintes encaminhamentos: apresentação 

da Portaria nº 715/2022 (objetivos, componentes e respectivos serviços; processo de habilitação para cada 

tipo de serviço e forma de financiamento de cada tipo de serviço de cada componente da Rede) na CIB, 

nos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) da SES, no CRR e na Diretoria do COSEMS/SP. Além 

disto, foi definida a reativação dos 17 GC Regionais da antiga Rede Cegonha para iniciar a discussão 

regional, tendo como meta a revisão dos Planos Regionais e atualização dos mesmos, segundo as 

normativas da Portaria nº 715/2022. Foram também realizadas duas webconferências, em agosto; a 

primeira com o objetivo de capacitar técnicos dos DRS e Apoiadores do COSEMS/SP para apoiarem as 

regiões na construção dos Planos Regionais das 17 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), e uma 

específica para gestores municipais e equipes técnicas para se apropriarem dos conteúdos da Portaria                   

nº 715/2022. Desta forma, a discussão da RAMI está sendo conduzida por um GC Regional que vai 

elaborar o Plano Regional da RAMI, a ser discutido e aprovado pelas Comissão Intergestores Regional 

(CIR) que fazem parte das RRAS. Após aprovação do Plano pelas CIR, eles serão encaminhados, pelo 

DRS, ao GC Estadual da RAMI, que irá analisar o Plano e, se estiver de acordo com as realidades das 

RRAS e com as definições das Portarias, serão encaminhados para aprovação da CIB. Como o prazo para 

finalização dos Planos é fevereiro/2023, foi pactuado que, num primeiro momento, sejam encaminhados, 

para aprovação na CIB, os serviços que atendem os critérios de habilitação da Portaria nº 715/2022 para 

que sejam inseridos no Sistema de Apoio à Implementação de Políticas em Saúde (SAIPS) do MS ainda 

em 2022, no sentido de agilizar a habilitação e o repasse dos recursos previstos nessa Portaria.  
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Foi aprovada, no Congresso Nacional, a Emenda Constitucional (EC) nº 120/2022 que atualizou o 

piso salarial da categoria profissional dos ACS e ACE, passando de R$1.550,00 para R$ 2.424,00. A 

Portaria nº 1.971/2022 tratou da consignação no Orçamento Geral da União, com dotação própria e 

exclusiva aos Fundos Municipais de Saúde e amparou a majoração do Piso Salarial da categoria 

dos ACS (dado o que garantiu a EC nº 120/2022). O valor do vencimento estabelecido no “caput” tem 

vigência a partir da data estabelecida pela EC nº 120/2022. Assim, o repasse aos Municipios ocorreu em 

julho/2022 e foi retroativo a partir do efeito financeiro previsto na Portaria: maio/20022.  

No entanto, o MS, sem discutir nos espaços de pactuação tripartite, decidiu não mais participar do 

cofinanciamento dos ACS com vínculo indireto, mantendo apenas as transferências para os ACS 

credenciados e homologados para cofinaciamento federal com vinculo direto, com base no valor do piso 

anterior. A decisão do MS é amparada pelo conjunto das normativas federais que delimitam o tema                       

(EC nº 51/2006, Lei nº 11.350/2006, Lei nº 12.994/2014, Lei nº 13.595/2018, Lei nº 13.708/2018, Decreto 

nº 8.474/2015 e Portaria nº 1.024/2015). Desta forma, os Municipios não puderam reverter a decisão do 

MS, amparado em Lei, e passaram a arcar com a diferença da atualização do piso para seus ACS com 

vínculo indireto. No caso dos ACE com vinculo indireto, o MS não participava do cofinanciamento desde 

2015. 

No Estado de São Paulo, há 99 Municípios (15,5%) com ACS contratados através de vínculo 

indireto, sendo que, em 23 Municípios, o vínculo indireto é a forma exclusiva de contratação desses 

profissionais. São Paulo é um desses Municípios: possui 7.312 ACS, todos contratados através de vínculo 

indireto. Na somatória dos ACS dos Municípios do Estado cofinanciados pelo MS, há 9.511 ACS com 

vínculo indireto, o que representa 48,2% do total (19.734 ACS). A complementação da atualização do Piso 

da categoria (diferença entre R$ 1.550,00 e R$ 2.424,00 = R$ 874,00 por ACS) gera um défict de   R$ 

8.312.614,00 por mês para o conjunto dos Municípios paulistas. Assim, de maio a agosto, o prejuízo para 

os Municipios paulistas somou aproximadamente 33.250 milhões. 

O Congresso Nacional aprovou a Lei Federal nº 14.434/2022 que institui o piso salarial nacional 

do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, sem previsão de 

cofinanciamento federal direto a essas categorias. Deste modo, foi intensa a mobilização dos gestores 

municipais e prestadores filantrópicos do SUS, uma vez que não possuem previsão orçamentária para 

adequação do piso e nem recursos próprios suficientes para fazê-lo, dado o contexto de desfinanciamento 

federal inferido pela EC nº 95/2016 que congelou os recursos federais do SUS por 20 anos, a partir de 

2017. Dada essa movimentação, a discussão chegou ao Superior Tribunal Federal (STF) e, até o momento, 

não há definição para sua aplicação.  
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 No que se refere ao Programa Previne Brasil, no segundo quadrimestre de 2022, manteve-se o 

processo de extinção das medidas de transição/atenuantes, iniciado a partir da competência de 

setembro/2021, momento em que, pela primeira vez no Programa, foi alterado o parâmetro de cálculo do 

Componente de Capitação Ponderada (que reúne mais da metade dos recursos do Programa) passando a 

ser calculado de acordo com os cadastros efetivamente válidos (e não mais pela Capitação Ponderada).  

Desta maneira, tal como foi anunciado na CIT de novembro/2021, pelo MS, a alteração dos 

parâmetros de transferência do Componente de Pagamento por Desempenho do Programa Previne Brasil 

iniciou-se a partir de janeiro de 2022, de acordo com o que estabeleceu a Portaria nº 102/2022 e Notas 

Técnicas correlatas. A partir do disposto, foram mantidos os valores definidos por equipe (Portaria nº 

2.713/2020) e os 7 indicadores em que o Programa se apoiou, desde sua implementação, sendo a alteração 

mais significativa a do parâmetro de transferência: a referida Portaria estabeleceu extinção gradual, por 

quadrimestre, das medidas atenuantes/transição que vigoraram no Componente de Pagamento por 

Desempenho, desde a implementação do Programa e que garantiam, ao conjunto de Municípios brasileiros, 

as transferências no valor teto do Componente (até a competência de dezembro/2021 todos os Municípios 

recebiam os recursos do Componente como se obtivessem o resultado máximo para cada um dos 

indicadores). Esta alteração marcou a chamada “virada de chave” dos parâmetros de transferência do 

componente e movimentou a discussão entre gestores e equipes.  

Infelizmente, no período, também perdurou duas caracteristicas do processo de implementação do 

Programa Previne Brasil: a frequente alteração de parâmetros com inumeras publicações de Portarias e 

Notas Técnicas e a morosidade na disponibilização das informações gerenciais. Neste período, foram dois 

os exemplos desse modo operante. 

A partir do disposto na Nota Técnica nº 11/2022-SAPS/MS, em especial no item 4.2 que versa 

sobre “denominador”, houve divergência na metodologia de apuração utilizada pelo MS, que resultou em 

erro nas transferências da competência de junho/2022 do Componente. Desta forma, o MS publicou um 

novo conjunto de Notas Técnicas sobre os Indicadores do Componente de Pagamento, alterando (de 

maneira resumida) a forma de cálculo do denominador estimado.  

Do ponto de vista da disponibilidade da informação em tempo oportuno, cabe destacar que o MS 

disponibilizou, apenas no dia 03/06/2022, os resultados do primeiro quadrimestre de 2022. Isto inviabilizou 

o necessário monitoramento dos gestores e das equipes de saúde, o que torna incompatível o investimento 

municipal no registro dos dados e a sua disponibilização com informação para tomada de decisão e 

planejamento das ações de saúde no território.  

Tendo em vista a alteração publicada, os Municípios paulistas passaram a acumular ainda mais 

perdas nas transferências do Componente. Em comparação com a média de transferência de 2021, o Estado 
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de São Paulo somou, até 31/08, mais de 16 milhões em perdas. Dada a caracteristica gradual da alteração 

do parâmetro de financiamento, as perdas passam a ser maiores a cada quadrimestre: no segundo 

quadrimetre as tranferências foram 17,5% menores do que a média do período anterior.  

É importante destacar que não houve, no período, publicação de Portaria do MS com homologação 

robusta de equipes e ACS. A Portaria nº 45/2022 credenciou 363 equipes de Saúde da Familia (eSF) e 15 

equipes de Consultório na Rua (eCR) para os Municípios do Estado de São Paulo. No E-gestor AB, havia, 

no momento da publicação, 408 eSF aguardando credenciamento e 16 eCR. Portanto, pós Portaria restou 

um saldo a credenciar de 45 eSF, 1 eCR e todas as 754 equipe de Atenção Primária (eAP) – a Portaria 

referida não credenciou eAP. Deste modo, considerando novas solicitações realizadas pelos Municípios, 

ao final do segundo quadrimestre de 2022, a Unidade Federativa (UF) de São Paulo aguardava 

credenciamento de 79 eSF, 818 eAP, 355 equipe de Saúde Bucal (eSB) das diferentes tipologias e 5.423 

ACS – o que amplia ainda mais a quantidade de serviços de saúde financiados apenas com recurso 

municipal.  

No que se refere à substituição do Programa Mais Médicos (PMM) pelo Programa Médicos pelo 

Brasil (PMpB), os Municípios paulistas perdem 56% das vagas em relação ao total de vagas previstas no 

PMM. A situação é ainda mais crítica pois existe um descompasso entre a desocupação de vagas do PMM 

e a ocupação das vagas pelo PMpB que vem prejudicando, ainda mais, os Municípios, causando maiores 

impactos de desassistência e desfinanciamento.  

Do ponto de vista do cofinanciamento estadual, o período foi marcado por erros da SES nas 

transferências dos Programas Qualis Mais e Combate às Arboviroses Urbanas. A SES publicou a Resolução 

de pagamento do Qualis Mais com a relação de Municípios eleitos para transferência em 2021. No caso do 

cofinanciamento para Combate às Arboviroses Urbanas, o repasse foi realizado para um conjunto de 

Municípios não listados pela respectiva Resolução estadual do Programa. Tanto em um caso como no outro, 

houve prejuízo aos Municípios que foram eleitos para recebimento e não receberam os recursos, tal como 

para aqueles que receberam recursos indevidos e foram notificados para realizar a devolução.  

Nos meses de maio e junho de 2022, o COSEMS/SP coordenou e realizou 16 Oficinas Regionais: 

‘Movimentos de Escuta dos gestores municipais sobre Atenção Básica’, com objetivo de criar um espaço 

de escuta qualificada de gestores e coordenadores da AB do conjunto dos 645 Municípios paulistas, sobre 

os principais problemas enfrentados para que a AB cumpra seu papel. As Oficinas contaram  com a 

participação de 22 Diretores, 63 Representantes Regionais e 31 Apoiadores, e foram coordenadas pela 

Assessoria Técnica e pelos Apoiadores do COSEMS/SP.  A proposta foi inicialmente colocada pelo 

CONASEMS e o COSEMS/SP fez as adequações para a realidade do nosso Estado. Nossa expectativa era 

de que o CONASEMS, após consolidar o conjunto de propostas das Oficinas de todos os Estados, pudesse 
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trabalhar, junto ao MS e à CIT, com uma pauta de reivindicações que reflita, de fato, as necessidades dos 

Municípios. No entanto, isso não ocorreu.  

O COSEMS/SP, atuando no GC Estadual de Doenças Crônicas, discutiu vários temas neste 

período, a saber: a) Revisão do Protocolo Clínico de Regulação de Acesso para Tratamento de Alta 

Complexidade em Oncologia, aprovado na CIB de junho de 2022; b) Falta do repasse de recursos de 

custeio de equipamentos de radioterapia do Protocolo Eletrônico de Ressarcimento ao SUS (PERSUS), 

por parte do MS, tendo a CIB enviado Ofício ao MS, em maio de 2022, solicitando recursos para custeio 

de novos serviços; c) Orientações para o diagnóstico precoce de câncer de Cólon e Reto, e câncer de pele 

na AB, com apresentação para gestores e equipes técnicas em webconferência realizada em julho; d) 

Situação atual dos prestadores privados e contratados pelo SUS dos serviços de hemodiálise para 

tratamento de Doença Renal Crônica (DRC), que reivindicam aumento do pagamento do SUS, sendo que 

a maior pressão tem sido feita pela empresa DaVita; e) Proposta de readequação da Portaria nº 1.399/2019, 

com foco na Lei nº 14.308/2022 que institui a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. Foram 

ainda aprovados, pelo GC, Planos de Ação Regionais de Oncologia, para homologação em CIB, das 

RRAS: 10 (Marilia), 13 (Barretos, Franca, Ribeirão Preto e Araraquara), 11 (Presidente Prudente), 1 

(ABC), 2 (Alto Tietê), 3 (Franco da Rocha), 4 (Mananciais), 5 (Rota dos Bandeirantes) e 6 (São Paulo).  

O COSEMS/SP, através da Diretoria, dos Assessores e dos Apoiadores, participou do XXXVI 

Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, no período de 12 a 15 de julho 

de 2022, em Campo Grande/MS, e da 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”. Além da organização de 

atividades voltadas ao fortalecimento da Rede CONASEMS-COSEMS e debate sobre a 

institucionalização da Estratégia de Apoio aos COSEMS, foram inscritos e apresentados 03 trabalhos, 

elaborados pela Assessoria Técnica, na modalidade 2, a saber: Historiação da pandemia de Covid-19 no 

Estado de São Paulo – a visão do COSEMS/SP; Apoio do COSEMS/SP aos Municípios sobre o processo 

de planejamento e gestão orçamentária do SUS em tempos de pandemia; De Projeto à 

Estratégia...movimentos, dispositivos e decisão política para sustentabilidade do Apoio. 

O Estado de São Paulo levou à 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS” do XXXVI Congresso do 

CONASEMS 38 experiências municipais. Todas foram selecionadas, durante o 35º Congresso do 

COSEMS/SP, na 18ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios paulistas e no 11º Prêmio David 

Capistrano. 

Foram premiados os Municípios: Assis, Bauru, Catanduva, Juquiá, Santana de Parnaíba, Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Suzano. O maior destaque ficou para o trabalho de Santo 

André, “Reduzindo danos e protegendo vidas – cuidado às gestantes em situação de rua, usuários de 

substâncias psicoativas”, de Antonio Rinaldo, que conquistou 4 prêmios neste ano. 
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Além da conquista do 11º Prêmio David Capistrano em março de 2022, celebrado pelo 

COSEMS/SP, o trabalho de Santo André conquistou mais 3 prêmios durante a 17ª Mostra “Brasil, aqui 

tem SUS”. São eles: “Brasil, aqui tem SUS”; 3º Prêmio Atenção Primária Forte: Caminho para a saúde 

universal, organizado pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS) e o 1º IdeiaSUS – “Fiocruz é 

SUS: direito universal à saúde, equidade e democracia”. 

Na área de Assistência Farmacêutica (AF), o quadrimestre foi marcado pelas dificuldades de 

aquisição de medicamentos de uso ambulatorial e hospitalar pelo desajuste do mercado farmacêutico 

nesse período de pós pandemia e, apesar de várias ações do COSEMS/SP para solicitar providências da 

gestão federal e articular informações na mídia, os resultados foram insatisfatórios. 

Houve a retomada da discussão do Plano Diretor da AF para o Estado de São Paulo, sob 

coordenação da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) da SES e acompanhamento do 

Conselho Estadual de Saúde (CES), no contexto de analisar o relatório elaborado pela Consultoria 

contratada pela SES. Os assuntos iniciais para discussão foram o Programa Dose Certa (aquisição estadual 

de medicamentos do Componente Básico da AF) e a reestruturação do Componente Especializado da AF. 

Sobre ações relacionadas à Judicialização da Saúde, destacamos a apresentação do Projeto Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) – Saúde para parte dos Municípios do Estado de 

São Paulo, que avaliaram como positivo o potencial de diminuir ações judiciais desnecessárias. A 

implantação de fato não aconteceu nesse período, uma vez que a plataforma virtual, que permite a 

interação do Judiciário com os gestores do SUS, ainda não foi concluída. 

Ainda neste período, o COSEMS/SP, em apoio às atividades do CES e à área Técnica de Saúde 

Mental da SES, participou ativamente do planejamento, organização e realização das etapas preparatórias 

da Conferência Estadual de Saúde Mental, através de atividades preparatórias nas 63 Regiões de Saúde 

com produção de material que subsidiou a revisão dos Planos Regionais da Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS). 

Ainda no que se refere ao CES, o COSEMS/SP participou do processo de  análise do Relatório 

Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA) da SES do primeiro quadrimestre de 2022, elaborando 

Recomendação com diretrizes para a execução do período seguinte que  apontou para o nível de empenho 

de apenas 19% das ações orçamentárias, com as classificações “Adequada” e “Regular” e para o nível de 

liquidação apenas 29,5% das ações orçamentárias obtiveram as classificações “Adequada” e “Regular”. 

A Recomendação ainda questionou a criação de duas dotações orçamentárias estranhas à Programação 

Anual de Saúde (PAS) aprovada (2990 – Desenvolvimento de Ações de Saúde Decorrentes de Emendas 

Parlamentares e 5124 – Bolsa do Povo) e questionou os reflexos sobre a gestão dos recursos de saúde pela 
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criação da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde – efeito do Decreto Estadual nº 

66.981/2022.  

No período, a Comissão de Orçamento e Finanças (COFIN) do CES ainda realizou uma live, em 

parceria com o COSEMS/SP, que tratou da conjuntura de financiamento do SUS (esfera Estadual e 

Federal) colocando em debate a Proposta de nova Política de Financiamento para o SUS, elaborada pela 

Associação Brasileira de Economia da Saúde (AbrES).  

A solicitação de esclarecimentos da COFIN do CES, acerca da criação da Secretaria de Ciência, 

Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde, motivou a realização do Pleno extraordinário de 29/08/2022. 

Durante o Pleno extraordinário, o Secretário da nova Secretaria (Dr. David Everson Uip) e o Secretário 

da SES (Dr. Jean Carlo Gorinchteyn) estiveram presentes. No entanto, os questionamentos relacionados 

à organização orçamentária não foram respondidos, o que ensejou reiteração do pleito por parte da COFIN 

do CES e a aprovação de uma Carta de Desagravo quanto ao tratameto dispensado pelos representantes 

da nova Secretaria ao conjunto de Conselheiros, e de uma Moção contrária à criação da nova Secretaria, 

tendo em vista que o entendimento majoritario do Pleno é que a criação da referida Secretaria contraria a 

Lei Federal nº 141/2012, no que se refere ao processo de controle social e gestão do Fundo Estadual de 

Saúde.  

Em relação à Saúde Mental, o MS  vem publicando normas para o funcionamento da RAPS, sem 

a devida pactuação tripartite, com diretrizes contrárias ao processo de construção da RAPS, e sem 

interlocução com a representação dos Municípios, o que acontecia com frequencia anteriormente. O 

Instrutivo do MS nº 0025264926/2021 foi publicado sem pactuação tripartite e a mudança de perfil do 

Serviço Residêncial Terapêutico (SRT), bem como a profunda  mudança nas prioridades 

de  financiamento federal, vem gerando inúmeras dúvidas das equipes de saúde mental dos Municípios 

paulista e impasses, o que dificulta a tarefa de orientação e apoio aos gestores, por parte do COSEMS/SP. 

O aumento de agravos à Saúde Mental de crianças e adolescentes marcou o ano de 2022. Como 

forma de enfrentar os desafios apresentados, o COSEMS/SP, em parceria com a SES, realizou o primeiro 

módulo do Curso Saúde Mental e Adolescência, no formato online, voltado aos profissionais de saúde 

que atendem esta população. O Curso teve a presença de mais de 200 participantes, com inscrição de mais 

de 300 participantes para o segundo módulo. 

O COSEMS/SP iniciou ainda tratativas, com a Área de Saúde da Fundação Casa e SES, para 

planejamento conjunto de apoio aos profissionais da saúde municipais responsáveis pela Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito com a Lei, em Regime de Internação, Internação 

Provisória e Semiliberdade (PNAISARI). 
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Neste período, o COSEMS/SP permaneceu participando do Projeto Pesquisa para o SUS 

(PPSUS): “Enfrentamento da pandemia de Covid-19: produções, invenções e desafios na gestão do 

cuidado em rede”, sob coordenação da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Essa pesquisa se 

propõe a analisar as experiências dos gestores nas Regiões de Saúde no enfrentamento da pandemia de 

Covid-19. O Projeto assume importância ímpar neste momento, dadas as diferenças sanitárias, 

econômicas, sociais, demográficas e de acesso aos serviços de saúde, em particular no Estado de São 

Paulo, onde os indicadores da doença são significativos. 

Tem como objetivo analisar as produções, invenções e desafios na gestão do cuidado 

implementadas pelas redes de atenção à saúde para o enfrentamento da pandemia de Covid-19, com ênfase 

na AB, e apresentar proposições que possam aprimorar a capacidade de resposta do SUS.  

Na primeira fase do Projeto foi aplicado um questionário semiestruturado, enviado aos 645 

Secretários Municipais de Saúde e 17 Diretores de DRS, com perguntas divididas em 4 eixos: gestão, 

assistência, vigilância em saúde e pessoas em situação de vulnerabilidade. O questionário foi respondido 

por 255 Municípios e 15 DRS. Estão sendo produzidos os textos com análises desta fase e, a partir dessas 

análises, foram selecionadas duas Regiões de Saúde do Estado para a segunda fase do Projeto: Região do 

Alto Tietê e de Araraquara. 

Nessa fase, que teve início em junho/2022, foram entrevistados vários gestores e técnicos de 

alguns Municípios dessas Regiões de Saúde e dos respectivos DRS. O objetivo dessa fase é analisar, em 

profundidade, as produções e os desafios na gestão do cuidado implementada. Para tal, está sendo 

realizada análise documental e avaliação dos Planos de Contingência e de outros documentos do Estado 

de São Paulo e de Municípios de distintos portes que pertençam às duas Regiões de Saúde. Além da 

análise documental, está em curso o mapeamento dos arranjos de gestão do cuidado produzidos como 

resposta à pandemia de Covid-19, a partir de Oficinas e entrevistas semiestruturadas com gestores 

regionais e municipais de saúde, caracterizando a participação específica da AB no enfrentamento da 

Covid-19 e as estratégias implementadas para populações em situação de vulnerabilidade social. Além 

disso, está sendo desenvolvido um reconhecimento e análise das estratégias implementadas para (e pelas) 

populações em situação de vulnerabilidade social, a partir da identificação, pelos Municípios que integram 

a regional, dos territórios de alta vulnerabilidade social. Estão sendo realizadas entrevistas abertas e 

Oficinas com lideranças de movimentos sociais e comunitários. Esta etapa da pesquisa pretende buscar 

uma aproximação aos modos de vida e das necessidades concretas das pessoas e comunidades. Para 

análise desse material estão sendo construídas narrativas das experiências relatadas e/ou acompanhadas.  

Essa fase do Projeto encontra-se em curso com finalização prevista para o final deste ano. 
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O COSEMS/SP permaneceu participando também, neste segundo quadrimestre, do Projeto 

PPSUS: “SABER-SUS: Saúde Baseada em Evidências e Recomendações para o SUS”. Trata-se de um 

Projeto que foi financiado em um edital do PPSUS, cujo objetivo principal foi a elaboração de produtos 

para disseminar recomendações de diretrizes clínicas elaboradas dentro de um processo transparente e de 

qualidade sobre o cuidado de quinze Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O Projeto foi 

conduzido pelo grupo de pesquisa Chronide.  

As etapas do Projeto compreenderam a seleção de 15 Doenças Crônicas mais prevalentes na AB. 

Nesse contexto, 15 revisões sistemáticas foram realizadas – uma para cada doença – para busca 

de Diretrizes Clínicas com recomendações para o diagnóstico e manejo das doenças em questão. Após 

passar por etapas de elegibilidade por título, resumo e texto completo, as Diretrizes Clínicas selecionadas 

foram avaliadas quanto à sua qualidade metodológica através do instrumento AGREE 

II. Apenas diretrizes classificadas como de alta qualidade metodológica foram incluídas para as etapas 

posteriores. Recomendações aplicáveis ao contexto de atenção primária foram extraídas, traduzidas e 

compiladas. O compilado de recomendações foi revisado e validado por profissionais da saúde da atenção 

primária para verificar a clareza e aplicabilidade das recomendações ao contexto do SUS. 

Como previsto em projetos PPSUS, houve um compartilhamento do material produzido, com o 

COSEMS/SP e a SES, para alinhar as estratégias de validação e educação continuada para as equipes 

multiprofissionais de saúde da AB. 

Em 2021/2022, foi realizada uma edição de Curso à distância, autoinstrucional, com carga horária 

de 60 horas para todos os profissionais de saúde. Essa versão foi avaliada e está sendo ajustada para novas 

ofertas.  

Ainda neste ano, está previsto o lançamento da webplataforma criada com o compilado dessas 

recomendações como também um E-Book com formato mais resumido para consulta rápida. O 

lançamento do material será por meio de uma webconferência, realizada em conjunto com a coordenação 

do Projeto, SES e COSEMS/SP.  

O COSEMS/SP continuou, nesse segundo quadrimestre, desenvolvendo várias iniciativas de 

apoio aos gestores municipais, com orientações, discussões virtuais nas Regiões de Saúde, levantamento 

e divulgação de dados, produção de vídeos e realização de “lives” e Notas Técnicas. Foi uma intensa 

produção autoral que se somou às produções bipartite, além das parcerias com Instituto de Direito 

Sanitário Aplicado (IDISA), Confiatta Consultoria e Gestão (Assessoria Jurídica do COSEMS/SP), entre 

outros. 

Neste período, o site instiucional atingiu uma média mensal de 9.851 usuários e 11.397 acessos 

com 47  notícias no período. O COSEMS/SP também  participou de 34 matérias nas mídias externas e 
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produziu 2 Jornais e o Caderno 8 do COSEMS/SP. Na cobertura do Congresso do CONASEMS, em 

julho/2022, foram produzidos 78 conteúdos específicos.  

No período, destacou-se o lançamento do Caderno 8 do COSEM/SP – “Uma aposta exitosa na 

defesa e construção do SUS nos Municípios e Regiões – 2022 – Reflexão crítica da experiência de 15 

anos da Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP”. A solenidade aconteceu no auditório da sede do 

Conselho, com a presença de Diretores, representantes do MS e do Hospital Alemão Osvaldo Cruz 

(HAOC), Assessores, Apoiadores e convidados. 

Quanto à Estratégia Apoiadores, dando continuidade à parceria com a Real e Benemérita 

Associação Portuguesa de Beneficência (BP), no Projeto Rede Colaborativa – Projeto Apoiadores e no 

cumprimento das Metas previstas no Termo de Cooperação, a Coordenação e Facilitadora do Apoio 

participaram de várias agendas ordinárias. Merecem destaque os Produtos entregues à BP: 

• Produto 10/BP (maio): Seminário Monitoramento e Avaliação das ações de Apoio – Rede 

Colaborativa  

• Produto 11/BP (junho): Jornada Temática III – Painel de Apoio à Gestão – Rede 

Colaborativa  

• Produto 12/BP (julho): Participar do Congresso anual do CONASEMS organizando 

atividades voltadas ao fortalecimento da Rede CONASEMS COSEMS e o debate sobre a 

institucionalização da Estratégia Apoio COSEMS. 

• Produto 13/BP (agosto): Entrega e Validação do 2º Relatório de Instrumentos de Gestão 

quadrimensais – quanti. 

Em relação ao HAOC, também parceiro que compõe a Rede Colaborativa, foram elaborados 

Relatórios de Atividades e Matriz de Indicadores de Avaliação entregues mensalmente, bem como 

participação nas reuniões/videoconferências da Coordenação Nacional da Rede Colaborativa – 

HAOC/BP, com Coordenadores e Facilitadores do Apoio da Rede Colaborativa Nacional. 

Ainda na Rede Colaborativa, vale mencionar reuniões prévias, uma delas com a presença do 

Presidente e da Secretária Executiva do COSEMS/SP, com coordenação e equipe técnica da BP – para a 

assinatura do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação com a BP – Rede Colaborativa, até dezembro de 

2023. 

Houve ainda 4 produções no Blog do Apoiador no site do COSEMS/SP, a saber: Apoio na gestão 

dos Fundos Municipais de Saúde – Utilização de Saldos Bancários remanescentes de transferências de 

recursos federais (maio); Atenção aos detalhes do Previne Brasil (junho);  Cenário da pandemia: reflexões 

e ações do Apoio para o fortalecimento da gestão municipal no SUS (julho); Reconhecimento das práticas 

e produção de conhecimento no cotidiano dos trabalhadores da saúde (agosto). 

Enfim, conclui-se que o COSEMS/SP atuou nos espaços de pactuação, particularmente na CIB, 

defendendo os interesses dos gestores municipais, bem como no apoio aos gestores, solicitando 
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permanentemente informações e providências para as demandas das CIR, mantendo-se na missão 

estratégica de defesa do SUS e fortalecimento das gestões municipais. É sabido que o cenário atual das 

instituições democráticas é crítico, ameaçando a estabilidade do conjunto das políticas sociais, e, por este 

motivo, este Conselho considera fundamental manter os Municípios participando da luta democrática pela 

garantia da universalidade do SUS, e contra as inequidades. 

 

 

 

 

OBJETIVOS, AÇÕES E METAS 

 

➢ Objetivo I - Congregar os dirigentes dos Sistemas Municipais de Saúde e representar os 

Municípios nas instâncias do SUS 

 

• Ação: Manter o funcionamento da estrutura do COSEMS/SP (disponibilizando os recursos de 

infraestrutura, humanos e insumos necessários para atuação da Assessoria Técnica e do Apoio 

Administrativo) visando apoiar a atuação dos gestores municipais nas instâncias de pactuação do 

SUS. 

 

• Meta Anual: Realizar 3 reuniões ordinárias do Conselho Fiscal, elaborar as Prestações de Contas 

Quadrimestrais (3) e o Relatório Anual (1). 

 

• Produto: 

o Realização de 1 reunião do Conselho Fiscal; 

o Elaboração de 1 Relatório de Prestação de Contas Quadrimestral (primeiro quadrimestre 

de 2022); 

o Elaboração da PAS 2023 do COSEMS/SP. 

 

• Custos apropriados: Honorários da Assessoria Técnica, salários dos funcionários da área 

administrativa-financeira, pagamentos aos serviços prestados pelo IDISA, pela Confiatta 

Consultoria e Gestão e pela R A MASSAN Consultoria e Assessoria (implantação da Lei Geral de 

Proteção de Dados - LGPD), despesas fixas da sede, além de gastos com manutenção predial.  

 

• Despesa Inferida: R$ 659.259,17 

 

 

➢ Objetivo II - Representar os gestores municipais de saúde na CIB e demais instâncias estadual e 

nacional da Saúde Pública 

 

• Ação: Pautar nas reuniões mensais da Diretoria, do CRR e da Câmera Técnica (CT) da CIB 

discussão e posicionamento em relação aos temas da CIB; participar das reuniões do Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais (CONARES) e Diretoria do CONASEMS para discutir temas 

da CIT. 

 

• Meta Anual: Participação nas 12 reuniões ordinárias da CT, da CIB, do CONARES, da Diretoria 

do CONASEMS e da CIT (eventual). 
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• Produto: 

o Participação em 04 reuniões ordinárias da CT; 

o Participação em 04 reuniões ordinárias da CIB; 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP nas reuniões da Diretoria do CONASEMS; 

o Participação do Presidente do COSEMS/SP nas reuniões da CIT; 

o Participação das Vice-Presidentes do COSEMS/SP nas reuniões do CONARES.  

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens, diárias para participação em reuniões do 

CONARES e da Diretoria do CONASEMS.  

 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período. 

 

 

➢ Objetivo III - Apoiar o fortalecimento das CIR 

 

• Ação: Manter o quadro de Apoiadores do COSEMS/SP atuando no apoio técnico e político aos 

gestores dos Municípios de cada uma das Regiões de Saúde do Estado de São Paulo; discutir os 

temas prioritários das CIR nas reuniões de Diretoria, CRR e CIB, se necessário. 

 

• Meta Anual: Participação dos Apoiadores nas 12 reuniões ordinárias das CIR, nas 12 reuniões 

ordinárias mensais do COSEMS/SP, no Congresso anual do COSEMS/SP e nas diferentes agendas 

dos territórios. 

 

• Produto: 

o Realização de 04 reuniões com o GC da Estratégia Apoiadores; 

o Realização de 03 reuniões do Grupo de Trabalho responsável pela elaboração do Caderno 

sobre Contratação de Serviços de Saúde no SUS - Contratos e Contratualização; 

o Realização de 09 reuniões para escrita do Caderno 8 do COSEMS/SP “Uma aposta exitosa 

na defesa e construção do SUS nos Municípios e Regiões – 2022 – Reflexão crítica da 

experiência de 15 anos da Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP”; 

o Realização de 02 reuniões com Diretores, Representantes Regionais, equipes técnicas e 

Apoiadores das Regiões de Saúde de Piracicaba e São José do Rio Preto para avaliação e 

articulações regionais; 

o Realização de 06 Oficinas/webconferências da Coordenação do Apoio e Apoiadores do 

COSEMS/SP; 

o Realização de 01 Oficina presencial da Coordenação do Apoio e os 31 Apoiadores, com 

participação da Facilitadora e Assessoria Técnica do COSEMS/SP; 

o Realização de 06 webconferências regionais da Coordenadora do Apoio com Apoiadores 

das Regiões de Saúde de uma mesma área de abrangência dos DRS; 

o Realização de 01 reunião do Grupo de Trabalho “Planejamento das ações dos Apoiadores 

para o ano de 2022”; 

o Leitura e análise dos Relatórios bimestrais Analíticos individuais e regionais dos 

Apoiadores; 
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o Realização de 07 reuniões da Coordenação com Apoiadores para alinhar e avaliar atuação 

no território, tendo como subsídio os Relatórios Analíticos;  

o Realização de 14 reuniões da Coordenação do Apoio com a Facilitadora da Estratégia de 

Apoiadores – Rede Colaborativa para planejamento das ações semanais e planejamento 

das ações junto aos Apoiadores; 

o Realização de 07 reuniões para providências administrativas, revisão e pagamento dos 

Apoiadores e providências administrativas/financeiras em relação aos Contratos dos 

Apoiadores; 

o Elaboração de 02 textos para publicação no Blog do Apoio – Jornal e Site do 

COSEMS/SP;  

o Participação dos Apoiadores em diferentes agendas nos territórios, através de reuniões à 

distância: reuniões com Secretários Municipais de Saúde para participação/alinhamento 

das posições na CIR; reuniões mensais das CIR;  

o Participação dos Apoiadores em GT bipartite regionais - Regulação, AB, RAPS, GC da 

Rede Cegonha, Rede de Urgência e Emergência (RUE), Comitê Hospitalar; reuniões de 

Acolhimento aos novos Secretários Municipais de Saúde; Oficinas de Educação 

Permanente (EP) e Capacitações (com destaque às participações nas Conferências 

Municipais de Saúde). 

 

• Custos apropriados: Honorários e diárias. 

 

• Despesa Inferida: R$ 666.353,34  

 

 

➢ Objetivo IV - Manter intercâmbio com os COSEMS de outros Estados e Associações congêneres 

 

• Ação: Participar da Rede Colaborativa do CONASEMS e COSEMS (Diretoria, Assessoria e 

Apoiadores) pautando demandas técnico-políticas loco-regionais dos Municípios do Estado de São 

Paulo e discutindo pautas do SUS Nacional. 

 

• Meta Anual: Participação no Congresso anual do CONASEMS: Diretoria, Assessoria e 

Apoiadores. 

 

• Produto: 

o Participação junto à coordenação e equipe do HAOC do processo de seleção para 

substituição da Facilitadora do COSEMS/SP na Rede Colaborativa; 

o Elaboração de 7 Relatórios de Atividades e Matriz Indicadores de Avaliação - Rede 

Colaborativa/HAOC; 

o Participação em 06 - EAD Sinergia de Projetos/HAOC da Rede Colaborativa;  

o Entrega do Produto 10/BP: Seminário Monitoramento e Avaliação das ações de Apoio – 

Rede Colaborativa; 

o Entrega do Produto 11/BP: Jornada Temática III - Painel de Apoio à Gestão – Rede 

Colaborativa; 

o Entrega do Produto 12/BP: Participar do Congresso anual do CONASEMS organizando 

atividades voltadas ao fortalecimento da Rede CONASEMS COSEMS e o debate sobre a 

institucionalização da estratégia Apoio COSEMS; 

mailto:cosemssp@cosemssp.org.br
http://www.cosemssp.org.br/


Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

“Dr. Sebastião de Moraes” - COSEMS/SP 

CNPJ - 59.995.241/0001-60 

 
 

 

 
Avenida Angélica, 2466 – 17º andar – Consolação – CEP: 01228-200 

E-mail: cosemssp@cosemssp.org.br  
Site: www.cosemssp.org.br 

                                                                                          Fone: (11) 3083-7225                                                                                      17 

o Entrega do Produto 13/BP: Entrega e Validação do 2º Relatório de Instrumentos de Gestão 

quadrimensais-quanti; 

o Participação em 01 reunião virtual com representantes dos Coordenadores da Rede 

Colaborativa, equipe técnica da BP sobre Relatórios de avaliação dos Apoiadores; 

o Participação em 03 reuniões do COSEMS/SP com a coordenação e equipe técnica da BP 

– para assinatura do Termo Aditivo ao Termo de Cooperação – Rede Colaborativa; 

o Elaboração e inscrição de 3 Trabalhos para a 17ª Mostra “Brasil, Aqui tem SUS” – 

CONASEMS 2022: De Projeto à Estratégia... movimentos, dispositivos e decisão política 

para sustentabilidade do Apoio; Historiação da pandemia de Covid-19 no Estado de São 

Paulo – a visão do COSEMS/SP; Apoio do COSEMS/SP aos Municípios sobre o processo 

de planejamento e gestão orçamentária do SUS em tempos de pandemia;  

o Participação em 07 reuniões/vídeoconferência da Coordenação Nacional da Rede 

Colaborativa com Coordenadores e Facilitadores do Apoio da Rede Colaborativa 

Nacional; 

o Participação de Diretores, Assessores e Apoiadores no XXXVI Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde do CONASEMS, no período de 12 a 15 de julho de 2022, 

em Campo Grande/MS e da 17ª Mostra “Brasil, aqui tem SUS”. 

 

• Custos apropriados: Gasto com estande institucional do COSEMS/SP no Congresso do 

CONASEMS e com hospedagem, passagem aérea e ajuda de custo para participantes no Congresso 

do CONASEMS. 

 

• Despesa Inferida: R$ 117.703,80 

 

 

➢ Objetivo V - Ajudar os Municípios a se estruturarem técnica e administrativamente, visando 

cumprir a sua competência prevista na Constituição Federal e na Legislação específica do SUS 

 

• Ação: Participar dos GT bipartite analisando as políticas do SUS a partir da realidade dos 

Municípios e das Regiões de Saúde, pautando estratégias técnico-políticas loco-regionais do Estado 

de São Paulo. 

 

• Meta Anual: Participação (Assessoria e Diretoria) nas 12 reuniões ordinárias dos GT bipartite: 

Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e indígena); EP e 

Gestão do Trabalho; Regulação; PNAISP; GC da Rede Cegonha; RUE; Rede de Cuidado à Pessoa 

com Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e Judicialização. 

 

• Produto: 

o Participação em 41 reuniões ordinárias dos GT bipartite (todas na modalidade à distância): 

Redes/PPI; Vigilância e Saúde do Trabalhador; AF; AB (bucal, população negra e 

indígena); EP e Gestão do Trabalho; PNAISP; GC da Rede Cegonha; RUE/Regulação; 

Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência; RAPS; Atenção às Doenças Crônicas e 

Judicialização; 

o Participação em  5 reuniões das referências técnicas do PMM e PMpB dos COSEMS e do 

CONASEMS com repreentantes da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) do 

MS e da Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS); 

o Participação em 04 reuniões da Comissão da Coordenação Estadual (CCE) do PMM; 
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o Participação em 01 reunião do Comitê Nacional das CCE-PMM nacional; 

o Participação em 02 reuniões sobre implantação dos Cejusc-Saúde no Estado de São Paulo; 

o Participação em 02 reuniões da Comissão Permanente de Assessoramento em 

Imunizações; 

o Participação em 06 reuniões da Sala de Situação de Arboviroses; 

o Participação em 04 reuniões do Núcleo de Bactérias Resistentes, da Secretaria de Ciência, 

Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Estado de São Paulo; 

o Participação presencial da Assessoria do COSEMS/SP na Oficina sobre Revisão dos 

Indicadores do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), 

em maio, promovida pela SVS/MS; 

o Participação em 03 reuniões do GT de Vigilância em Saúde do CONASEMS; 

o Participação em 02 reuniões do GT bipartite Regulamentação da Sala de Vacinas; 

o Participação em 02 reuniões do GT Cobertura Vacinal; 

o Participação em 01 reunião do GT Controle da Raiva Animal; 

o Participação em 05 reuniões do GC Estadual de Doenças Crônicas; 

o Participação em 05 reuniões do GT de Atenção Especializada do CONASEMS; 

o Participação em 01 reunião do Subgrupo COSEMS/SP do GT bipartite de Judicialização; 

o Participação em 04 reuniões do Subgrupo do Comitê de Saúde do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo (TJSP) para implantação do Cejusc-Saúde; 

o  Participação em 01 reunião do Grupo de Trabalho do MS sobre insulinoterapia; 

o Participação em 07 reuniões do Grupo Técnico de Trabalho da AF do CONASEMS; 

o Participação em 03 reuniões do Comitê de Saúde do TJSP; 

o Participação em 03 reuniões do subgrupo do GT bipartite AF sobre Plano Diretor da AF, 

com participação do CES; 

o Participação em 02 reuniões do Subgrupo do GT bipartite AF sobre o Projeto de 

implantação do Programa Estadual de Plantas Medicinais e Fitoterapia; 

o Participação em 01 reunião do Subgrupo do GT bipartite AF para elaboração de propostas 

relacionadas ao acesso às dietas enterais no Estado de São Paulo; 

o Participação em 06 reuniões do GC - Fundação Casa;  

o Participação em 02 reuniões do Grupo de Discussão dos Hospitais de Custódia e 

Tratamento Psiquiátrico (HCTP);  

o Participação em 02 reuniões do Comitê Gestor Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgênero 

(LGBT); 

o Participação em 01 reunião com o Núcleo Estadual do MS (NEMS) de São Paulo para 

discussão do DigiSUS e ferramenta de consulta da situação de entrega dos diferentes 

Municípios; 

o Participação em 07 reuniões, à distância, do Grupo de Trabalho Governança da 

Informação do CONASEMS; 

o Participação em 02 reuniões com o Observatório de Saúde da Região Metropolitana de 

São Paulo para planejamento da webinar sobre Execução de Recursos Covid-19; 

o Participação em 03 reuniões do GT sobre Linha de Cuidado de Adolescentes e Jovens. 
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• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no período. 

 

 

➢ Objetivo: VI - Transmitir aos Municípios informações que possibilitem a obtenção de recursos 

técnicos e financeiros para o adequado funcionamento dos serviços e ações de saúde a seu cargo 

 

• Ação: Realizar Oficinas Regionais, com a participação da Assessoria, Apoiadores, Diretoria e/ou 

convidados por notório saber, para os gestores municipais e suas equipes técnicas; Executar Plano 

Escalonado e Permanente de Comunicação em diferentes mídias e gerenciamento de conteúdo para 

ampliar a cobertura de público alvo nas gestões municipais, estadual e federal, promover troca de 

informações relacionadas com o SUS, fomentar notícias de gestões municipais de saúde e 

experiências exitosas no SUS. 

 

• Meta Anual: Realização de, no mínimo, 34 Oficinas Regionais (no mínimo 2 por região) no ano; 

Elaboração de um portal multimídia para consulta de links relevantes sobre o SUS e notícias; 

Promover opiniões e manifestos do COSEMS/SP em defesa do SUS através de seus dirigentes e 

Assessoria. Construção de Jornal temático de circulação nacional; Aumento de 10% anualmente do 

público alvo (Inicial: Facebook – 6.035 seguidores / Twitter - 992 seguidores / Instagram – 1.015 

seguidores / Site - média de 5.000 acessos mensais / YouTube - 700 inscritos / Jornal – 1.200 

exemplares). 

 

• Produto: 

o Participação na elaboração do Termo de Cooperação Cejusc-Saúde do TJSP; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 56, de 06/06/2022: Aprova o pagamento 

em recurso financeiro das pendências de entrega dos medicamentos do Programa Dose 

Certa no ano de 2021; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 57, de 06/06/2022: Aprova o pagamento 

em recurso financeiro das pendências de entrega dos medicamentos do Programa Dose 

Certa no 1º trimestre de 2022; 

o Participação na elaboração da Deliberação CIB nº 76, de 28/07/2022: Aprova o pagamento 

em recurso financeiro das pendências de entrega dos medicamentos do Programa Dose 

Certa nos 2º e 3º trimestres de 2022; 

o Participação na elaboração da atualização do Guia – JUD-SUS, 1º edição de 2020, 

publicação do COSEMS/SP, em dois tópicos: fornecimento de medicamentos com nome 

genérico e responsabilidade federal no atendimento de medicamentos não incorporados 

no SUS; 

o Realização de webconferência com apresentação e discussão da implantação do Projeto 

Cejusc-Saúde nos Municípios do Estado de São Paulo; 

o Participação em 04 Oficinas de AF do CONASEMS; 

o Participação em 01 reunião do GT Região Sudeste HAOC/CONASEMS/COSEMS 

Proadi-SUS (projeto de capacitação de farmacêuticos e nível médio para qualificação dos 

serviços farmacêuticos na AB); 

o Participação em 02 reuniões do Grupo de Trabalho do Projeto PPSUS “Saber-SUS – Uso 

adequado de medicamentos e doenças crônicas – evidências e recomendações para o 

SUS”;  
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o Participação em 03 webinares com o MS para orientação aos Municípios sobre 

alimentação da ferramenta REDMINE – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU); 

o Participação no Seminário, via web, sobre Programação em Saúde no Ceará, com uma 

aula sobre “A parametrização como Ferramenta de apoio ao planejamento de ações e 

serviços de saúde”; 

o Reunião com GT Regulação das Regiões de Saúde do ABC, Rota dos Bandeirantes e 

Piracicaba para discussão sobre a implantação da Autorregulação Regional Interhospitalar 

das Urgências; 

o Participação da Assessoria, a convite, na CT da CIR Rio Preto, para discussão sobre a 

restrição no acesso ao Hospital de Base do Rio Preto; 

o Participação em 06 reuniões com a SES para definição dos leitos de UTI II a serem 

comtemplados como legado dos leitos de UTI Covid criados durante a pandemia. No final 

de julho foram identificados alguns hospitais que não conseguiram se adequar para a 

habilitação dos leitos comtemplados na Deliberação CIB nº 4, de 20/01/2022, e Portaria 

nº 220/2022. Esses leitos foram transferidos para outros estabelecimentos e foi publicada 

a Deliberação CIB nº 67, de 26/07/2022. No final de agosto, a situação era de 1370 leitos 

aprovados no sistema SAIPS, ou seja, 96% dos leitos previstos para o Estado, restando 

apenas 55 leitos pendentes de aprovação, sendo 18 leitos referentes a 4 hospitais de gestão 

municipal e 32 leitos referentes a 3 hospitais de gestão estadual. O prazo foi prorrogado 

para outubro/22; 

o Participação em 14 reuniões de planejamento do Projeto Pós Covid-19 com o Instituto do 

Coração (INCOR) do HCFMUSP. Em agosto, teve início a implantação do Projeto de 

Apoio à Rede Básica de Saúde para o cuidado a Pacientes com Sintomas Prolongados e 

Sequelas Motora e Respiratória decorrentes da Covid-19, em parceria com o HCFMUSP 

com reuniões para validação do protocolo de triagem e manejo clínico e primeira 

capacitação síncrona na Região da Mantiqueira; 

o Participação em 07 reuniões do Projeto PPSUS “Enfrentamento da pandemia de                  

Covid-19: produções, invenções e desafios na gestão do cuidado em rede”, sob 

coordenação da UNIFESP; 

o Participação na Oficina do CONASEMS e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA): Conjunto Mínimo de Dados da Vigilância Sanitária “CMD VISA”, nos dias 

18, 19 e 22/07/2022; 

o Lançamento do Caderno 8 do COSEM/SP – “Uma aposta exitosa na defesa e construção 

do SUS nos Municípios e Regiões – 2022 – Reflexão crítica da experiência de 15 anos da 

Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP”; 

o Participação em 01 reunião sobre o Plano Regional da RAPS, com Apoiadores e gestores 

do DRS Piracicaba; 

o Participação em 09 reuniões para elaboração do módulo 2 do Curso de Saúde Mental e 

Adolescência e acompanhamento das aulas do módulo 1 e módulo 2; 

o Participação em 02 webinar do MS sobre Saúde Mental; 

o Realização de 16 Oficinas Regionais: “Movimentos de Escuta dos gestores municipais 

sobre Atenção Básica”, com a participação de 22 Diretores, 63 Representantes Regionais, 

31 Apoiadores e a Assessoria Técnica do COSEMS/SP; 
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o Aulas ministradas no Curso de Especialização em Saúde Pública do Instituto de Saúde 

(IS) da SES - Tema: Os espaços de pactuação interfederativa do SUS e Programa Previne 

Brasil; 

o Participação da Assessoria no Fórum de Ampla Participação – Saúde Digital, de 20 a 

23/06/2022 (online); 

o Participação da Diretoria no 39º Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, 

em 30/06/2022; 

o Participação em Banca de Qualificação do Curso de Especialização em Saúde Pública do 

IS da SES - Tema: Judicialização dos orçamentos municipais, em 29/07/2022; 

o Aula ministrada, em 10/08/2022, no Curso de Residência Multiprofissional da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP) – Tema: Conjuntura do SUS; 

o Realização de 02 reuniões de esclarecimentos sobre a RAMI, em parceria com a SES, para 

Apoiadores, gestores e técnicos municipais; 

o Disponibilização da Nota Técnica nº 33/2022 IDISA - Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional (ESPIN). Encerramento da ESPIN pela Portaria n° 913/2022 e seus 

efeitos no SUS; 

o Disponibilização da Nota Técnica nº 34/2022 IDISA - Competência municipal para dispor 

sobre ACS de modo complementar à legislação federal; 

o Disponibilização da Nota Técnica da Confiatta Consultoria e Gestão sobre “Contratação 

de pessoal pelo Município em período de eleições Federais e Estaduais”;  

o Disponibilização da Nota Técnica nº 35/2022 - IDISA:  Aspectos fundamentais das 

restrições legais aos administradores públicos em período eleitoral – Lei nº 9.504/1997; 

o Realização de webinar – Programa Previne Brasil: atualização de 2022; 

o Realização de Oficina, à distância, com a Região de Saúde da Baixada Santista - Tema: 

Programa Previne Brasil; 

o Aula ministrada, em 31/08/2022, na Residência Multiprofissional da FSP/USP - Tema: 

Financiamento do SUS; 

o Aula ministrada, em 10/06/2022, no Curso do Mestrado Profissional do IS da SES - Tema: 

conjuntura atual do SUS;  

o Aula ministrada, em 19/08/2022, no Curso de Mestrado Profissional da UNIFESP - 

PROFSAUDE - Tema: Os desafios do SUS hoje; 

o Elaboração de Ofício COSEMS/SP nº 373/2022, enviado ao MS, solicitando a  revisão  da  

forma  de  financiamento  do  glaucoma  pelo  MS, com vistas a propiciar a ampliação da 

oferta do tratamento pelos serviços habilitados; 

o Elaboração de estudo de custo das eSF por amostragem municipal e por porte 

populacional, utilizado pelo Programa Previne Brasil, segundo a classfificação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – dados dos portais de transparência;  

o Participação no Seminário do Observatório de Saúde da Região Metropolitana 

(08/06/2022) – Tema: Pesquisa Intermediação dos vínculos de trabalho em saúde;  

o Quadro de monitoramento das redes sociais: 
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MAIO JUNHO JULHO AGOSTO total jan - ago performance métrica

tweets 11 8 15 22 113 14 média 2ºQ

visitas 211 140 409 134 2.632 224 média mensal 

novos seguidores 3 3 1 5 27 12  2º Q

número total de seguidores 1.434 1437 1438 1443 1.443 1,1% aumento 2º Q

publicações 23 14 14 17 137 17 média mensal 

novos seguidores 30 57 25 51 304 163 2º Q

total de seguidores 3.404 3.404 3.429 3.480 3.480 5% aumento 2º Q

total de seguidores 11.257 11.275 11.302 11.372 11.372 1% aumento 2º Q

seguidores novos 0 18 27 70 193 115 2º Q

curtidas 11.000 11.015 11.030 11.050 11.050 0,4% aumento 2º Q

publicações 33 23 34 37 275 127 2º Q

notícias 14 14 8 11 129 47 2° Q

usuários 9.997 9.660 9.011 10.734 80.163 9851 média 2ºQ

acessos 11.570 10.947 10.393 12.676 96.507 11397 média 2ºQ

edição 210 (fev) 571 575 317 1 3.633 acumulado

edição 211 (abr) 577 626 642 11 2.240 acumulado

edição 212 (jun) 182 411 36 629 acumulado

edição 213 (ago) 0 0 219 219 acumulado

acessos 255 160 186 277 1760 212 média mensal 

total de inscritos 1,3% aumento

videos postados 4.995
visualizações dos videos 

postados no 2º Q

materias publicadas 18 10 15 17 99 60 média mensal 

novos seguidores 34 16 65 140 427 255

seguidores  758 774 854 979 979 35% aumento 2º Q

numero de impulsionamentos 3 0 3 0 29

valor  R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 4.747,00 R$ 593,38 média mensal jan-ago

alcance 300.619 0 220.128 0 1.591.139 198892
média de alcance por 

post

engajamento 61 0 373 0 6.434 804
média de engajamento 

por post

podcast produzido 0 0 0 1 1

acessos 0 24 18 10 497

total de podcasts

caderno 6 (desde mar21) 581 624 664 723 723 34% aumento 2º Q

caderno 7 (desde mar22) 118 118 145 147 147 37% aumento 2º Q

caderno 8 ( desde jul22) 0 0 131 204 204

33.433usuários engajados em midias 

Meta 2022 : manter platô do  1º quadrimestre 

6308

17

total dos acessos 

totais mensais
8

Publicações COSEMS ( acessos acumulados )

LinkedIn 

Impulsionamentos ( consolidados) 

Spotify (podcast)

Jornal 2022  ( acessos) 

Blog de Apoio

Youtube

Atividades Comunicação COSEMS/SP -  2º quadrimestre 2022

Twitter

Instagram

Facebook 

Site
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• Custos apropriados: Custo com Assessoria de Comunicação, Jornal, Banco de Imagem, Despesas 

para participação no Forum Coordenadores Estaduais Imunizações , Site e Caderno 8 do 

COSEM/SP – “Uma aposta exitosa na defesa e construção do SUS nos Municípios e Regiões – 

2022 – Reflexão crítica da experiência de 15 anos da Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP”. 

 

• Despesa Inferida:  R$ 144.525,64 

 

 

➢ Objetivo VII - Favorecer a participação da comunidade na saúde, incentivando o 

acompanhamento dos usuários dos serviços locais de saúde 

 

• Ação: Participação da Diretoria e Assessoria nas reuniões ordinárias do CES e desenvolvimento de 

Oficinas formativas dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde. 

 

• Meta Anual: Participação nas 12 reuniões ordinárias do Pleno do CES. Realização de 17 Oficinas 

com Conselhos Municipais de Saúde. 

 

• Produto: 

o Participação em 4 reuniões ordinárias do Pleno do CES; 

o Participação em 5 reuniões da Comissão Interconselhos e Comissão de Comunicação e 

Educação do CES; 

o Participação em 3 reuniões da Comissão de Saúde Mental do CES; 

o Participação em 6 reuniões da Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Saúde 

Mental; 

o Participação em 6 Macro Conferências Regionais de Saúde Mental; 

o Participação em 4 reuniões da Conferência de Saúde Mental do DRS I (organização e 

realização); 

o Participação em 2 reuniões com Conselhos Municipais de Saúde (São João da Boa Vista 

e Macrorregião de Araraquara);  

o Participação em 2 reuniões da Comissão de Políticas de Saúde do CES; 

o  Participação em 06 reuniões da COFIN do CES; 

o Elaboração de análise sobre a Execução Orçamentária e Financeira do RDQA do primeiro 

quadrimestre de 2022; 

o Elaboração de Recomendação, aprovada em Pleno, com diretrizes para a execução 

orçamentária do segundo quadrimestre de 2022; 

o Participação em webinar sobre a Conjuntura e Proposta de Nova Política de 

Financiamento do SUS; 

o Acompanhamento do Seminário da COFIN/CNS – Financiamento do SUS;   

 

• Custos apropriados: Gasto eventual com passagens e diárias. 

 

• Despesa Inferida: Não houve despesa relacionada no periodo. 
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➢ Objetivo VIII - Implementar de forma efetiva a descentralização das ações e serviços de saúde e 

sua regionalização, exigindo o respeito à autonomia municipal, em conformidade com a 

Constituição Federal e com as normas do SUS 

 

• Ação: Desenvolver as ações do COSEMS/SP com foco na ação de apoio à gestão municipal; 

Realizar reuniões da Diretoria, com o objetivo de discutir e formular estratégias técnico-políticas 

para responder às demandas dos Municípios e das Regiões de Saúde a serem encaminhadas para as 

instâncias estadual e federal do SUS. 

 

• Meta Anual: Realizar 12 reuniões ordinárias da Diretoria do COSEMS/SP. 

 

• Produto: 

o Realização de 4 reuniões de Diretoria. 

 

• Custos apropriados: Deslocamentos e hospedagem para membros da Diretoria, mediante 

solicitação, e gasto com a realização das reuniões (alimentação). 

 

• Despesa Inferida: R$ 1.472,00 

 

 

➢ Objetivo IX - Consolidar a municipalização da saúde e fortalecer a gestão municipal, com apoio 

técnico e financeiro do Estado e da União, apoiando as Prefeituras Municipais no cumprimento 

de seus compromissos no processo de construção do SUS 

 

• Ação: Promover discussão e encaminhamentos das demandas das CIR, através principalmente da 

realização das reuniões do CRR e encaminhar para a CIB, quando necessário. Articular e integrar 

CRR e Diretoria na definição dos temas prioritários a serem levados aos espaços de discussão e 

pactuação com a SES. 

 

• Meta Anual: Realizar 12 reuniões ordinárias do CRR e Atividade de EP. 

 

• Produto: 

o Realização de 4 reuniões ordinárias do CRR. 

 

• Custos apropriados: Gasto com realização das reuniões -  alimentação.  

 

• Despesa Inferida: R$ 278,80 

 

 

➢ Objetivo X - Promover Congressos, Encontros, Seminários e outras reuniões para intercâmbio 

de experiências e aprofundamento das relações entre os Municípios 

 

• Ação: Conduzir o processo de planejamento e realização do Congresso anual do COSEMS/SP. 

 

• Meta Anual: Realização de  1 Congresso anual do COSEMS/SP. 

 

• Produto: 

o Realização de 4 reuniões da Comissão Organizadora do 35º Congresso do COSEMS/SP; 
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o Realização de 4 reuniões da Comissão  Organizadora da 19ª Mostra de Experiências 

Exitosas dos Municípios do 35º Congresso do COSEMS/SP. 

 

• Custos apropriados: Gastos remanescentes  com a realização do Congresso anual de 2022 e gastos 

com o Congresso anual de 2023. 

 

• Despesa Inferida:  R$ 108.576,94 

 

 

Valor Total Gasto no Período: R$ 1.698.169,69 

 

 

 

 

Aprovado pela Diretoria do COSEMS/SP na Reunião Ordinária da Diretoria do COSEMS/SP, 

realizada dia 27 de outubro de 2022. 
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