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CAPA

Rui Norões
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Presidente do CONASS, Osmar Terra, defende a prorrogação da CPMF em audiência realizada na Câmara dos Deputados
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A Câmara Técnica de Atenção à Saúde reu-

niu-se no dia 21 de agosto, em Brasília/DF, para 

discutir, temas como a Política Nacional de Oftal-

mologia, normatizada por meio de duas portarias. 

A primeira, institui a Política Nacional de Atenção 

em Oftalmologia, a ser implantada em todas as 

unidades federadas e a segunda estabelece as 

exigências e critérios para a organização da 

rede de atenção em oftalmologia nas unidades 

federadas. Foi apresentada também uma mi-

nuta de portaria e os anexos do Projeto Olhar 

Brasil. A proposta prevê que as secretarias 

estaduais e municipais de saúde façam adesão 

ao projeto que amplia a oferta de consultas e 

fornecimento de lentes corretivas para os usuários 

com erros de refração.

Sobre a Cirurgia Bariátrica, o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria GM nº 1.569, de 28 

de junho de 2007, que institui as diretrizes da 

A Câmara Técnica de Recursos Humanos do 

CONASS se reuniu no dia 5 de setembro, em Bra-

sília/DF, para discutir a Portaria nº 1996/07, que 

dispõe sobre as diretrizes para a implementação 

da Política Nacional de Educação Permanente em 

Saúde. As dúvidas acerca da portaria serão discu-

tidas com o Departamento de Gestão da Educação 

na Saúde (Deges), do Ministério da Saúde.

atenção à saúde, para a prevenção e assistência 
ao portador de obesidade. As portarias que re-
gulamentam a organização da rede (unidade de 
assistência de alta complexidade) estão em fase 
fi nal de redação, e deverão ser publicadas até 
setembro de 2007.

Com relação à Saúde Auditiva, houve uma 
redução dos valores de órteses e próteses desde 
maio de 2007, que representou uma economia 
de R$ 72.446 por ano para o SUS. A proposta 
do CONASS para o Ministério da Saúde foi que 
parte desses recursos seja usada para ampliar 
a oferta, pois apesar da implantação de novos 
serviços, há demanda reprimida em vários estados. 
A equipe da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) 
confi rmou que já está elaborando uma proposta 
para a essa área (diagnóstico e cirurgias) e que, 
possivelmente, parte dos recursos possam ser 
mantidos para ampliar a oferta na área de rea-

bilitação auditiva.

Na parte da manhã, os participantes foram 

informados sobre a Emenda Constitucional nº 51; 

o Progesus; a Residência Multiprofi ssional e áreas 

profi ssionais em saúde; e o Prosaúde. À tarde, ao 

fi nal da reunião, foram eleitos os coordenadores 

estaduais da Câmara Técnica de Recursos Huma-

nos do CONASS.

Técnicos das Secretarias Estaduais de Saúde discutem a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde
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Foi realizada nos dias 19 e 20 de setembro, em Brasília, a 

reunião da Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica do Con-

selho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). Coordenada 

pela assessora técnica, Lore Lamb, a reunião teve a participação do 

diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica da Secreta-

ria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde, Dirceu Barbano, além dos representantes dos estados.

Nos dois dias do encontro, foram discutidos temas como a 

assistência farmacêutica no 

Ministério da Saúde, os aspectos 

relacionados à implementação 

da Portaria nº 2577, que trata 

a questão do componente de 

medicamentos de dispensação 

excepcional, além da discussão 

acerca de um sistema informa-

tizado para gerenciamento do 

programa.

A questão das demandas 

judiciais para o fornecimento de 

medicamentos, e que freqüente-

mente tem ocorrido, também foi 

tema de discussão entre os parti-

cipantes a fi m de obter conside-

rações gerais e estratégias para 

enfrentamento do problema. 

Foram apresentados também 

os resultados da ofi cina realizada 

pelo CONASS, em dezembro de 

2006, com os gestores estaduais 

de assistência farmacêutica e ao 

fi nal do encontro os participan-

tes escolheram os coordenadores 

regionais da Câmara Técnica.

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) re-

alizou no último dia 2 de julho, em Brasília, a reunião da Câmara 

Técnica de Epidemiologia. Sob o comando do coordenador nacio-

nal, Luis Antonio Silva, e do supervisor Nereu Mansano, ambos 

da Câmara Técnica de Epidemiologia, a reunião contou com a 

presença de representantes das secretarias de saúde do Piauí, 

Goiás, Sergipe, Paraíba, São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul, 

Alagoas, Rio Grande do Norte, Maranhão, Espírito Santo, Paraná, 

Tocantins, Santa Catarina, Acre, Minas Gerais, Distrito Federal e 

Mato Grosso do Sul.

O secretário executivo do CONASS, Jurandi Frutuoso, e a co-

ordenadora de Núcleos Técnicos, Rita de Cássia Bertão Cataneli, 

participaram da abertura da reunião e ressaltaram a importância 

de se manter a regularidade das reuniões das Câmaras Técnicas. 

Para eles, ela deve ser aproveitada como um espaço de discussão 

e interlocução entre o CONASS e as equipes técnicas, bem como 

de troca de experiências entre as equipes das secretarias.

Durante a reunião foram 

abordados temas como a situ-

ação da implantação do Siste-

ma de Informação em Saúde 

(Sinan) Net, o Plano Nacional 

de Controle da Transmissão Ver-

tical da Sífi lis e HIV, a situação 

do Vigisus e Teto Financeiro de 

Vigilância em Saúde, com ên-

fase no desempenho de estados 

e municípios na utilização dos 

recursos.

Ao fi nal do encontro os partici-

pantes elegeram os coordenadores 

da Câmara Técnica de Epide-

miologia das regiões Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica reúne técnicos das SES em Brasília
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9 e 10 de outubro

REUNIÃO CONJUNTA DAS CÂMARAS 

TÉCNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E 

EPIDEMIOLOGIA – BRASÍLIA/DF

29 a 31 de outubro
OFICINA DE REDES DE ATENÇÃO À 

SAÚDE – BRASÍLIA/DF


