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APRESENTAÇÃO 
 

A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) do Ministério da Saúde, por meio do 

Departamento de Articulação Interfederativa (DAI) e da Secretaria Técnica da Comissão 

Intergestores Tripartite (ST-CIT), promoveu no período de 29 a 31 de maio de 2012, em Brasília-

DF, o IV Encontro Nacional das Comissões Intergestores, que teve por objetivo debater, aprimorar, 

fortalecer e qualificar os processos de trabalho e a responsabilização dos entes federados quanto 

à negociação e pactuação no âmbito das Comissões Intergestores, sob a égide das novas 

normativas legais do SUS: Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 e da Lei nº 12.466, de 24 de 

agosto de 2011. 

Para cumprir com tais objetivos, foi proposta uma programação que oportunizou a participação da 

Secretaria de Saúde do Distrito Federal, das 26 secretarias executivas do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde (COSEMS), das 26 secretarias executivas das Comissões Intergestores 

Bipartite (CIB), das 26 coordenadorias das Comissões Intergestores Regionais (CIR) das capitais e 

todas as CIR dos Estados que possuem indicativo de assinatura do contrato organizativo de ação 

pública da saúde (COAP) para o ano 2012, sendo: 21 CIR do Ceará, 6 de Sergipe e 3 do Mato 

Grosso do Sul. Foram convidados também, os representantes do Conselho Nacional de Secretários 

de Saúde (CONASS), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), técnicos, 

12 apoiadores descentralizados do Departamento de Articulação Interfederativa (DAI/SGEP/MS), 

demais integrantes das secretarias do Ministério da Saúde (MS) e órgãos vinculados tais como a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Fundação 

Nacional de Saúde (Funasa) e parceiros como o Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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1. OBJETIVOS 

1.1 Geral 

Realizar, em Brasília, nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2012, o IV Encontro Nacional das Comissões 

Intergestores tendo como pauta prioritária à organização do Sistema Único de Saúde (SUS), o 

planejamento, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.  

1.2 Específicos 

 Reunir representantes das secretarias executivas de CIB e COSEMS, coordenadores das CIR 

das capitais dos 26 estados, SES-DF, representantes de CONASS e CONASEMS, técnicos do 

Ministério da Saúde e órgãos vinculados para debater os avanços, as dificuldades e os desafios 

da estruturação das instâncias intergestores, com vistas ao fortalecimento e qualificação 

desses espaços. 

 Apresentar as pactuações da Comissão Intergestores Tripartite decorrentes da agenda de 

implementação dos dispositivos do Decreto nº 7.508, de 2011.  

 Debater as inovações considerando as atribuições estabelecidas para as Comissões 

Intergestores, à luz do que determina o Decreto nº 7.508/2011, no sentido de aprimorar os 

processos de trabalho e a responsabilização dessas instâncias quanto à negociação e 

pactuação no âmbito do SUS, de acordo com suas competências conforme preconiza a Lei nº 

12.466, de 2011. 

 Discutir estratégias de fortalecimento e de qualificação das Comissões Intergestores para 

desenvolverem ações inerentes ao cumprimento dos objetivos do Contrato Organizativo de 

Ação Pública da Saúde (COAP) e seu monitoramento. 

 Apresentar proposta de Plano Digital para as Comissões Intergestores (PDCI). 

 Fortalecer os processos de trabalho e a responsabilização dos entes federados quanto à 

negociação e pactuação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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2. METODOLOGIA 
 

Ao pensar a organização, a equipe técnica da Secretaria Técnica da Comissão Intergestores 

Tripartite, propôs como metodologia para o trabalho de grupo a seguinte composição:  

CIB, CIR e COSEMS, respectivos apoiadores, outros técnicos do Ministério da Saúde e demais 

convidados, organizados em 05 grupos: 

Grupo 1: Ceará, Mato Grosso do Sul e Sergipe.  

Grupo 2: Distrito Federal, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.  

Grupo 3: Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Rio Grande do Norte.  

Grupo 4: Acre, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. 

Grupo 5: Amapá, Bahia, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Roraima. 

 

Para a condução dos trabalhos nos grupos, foram definidos um relator e um coordenador. A 

discussão iniciou com a escuta do entendimento do papel de cada Comissão Intergestores e a 

partir da reflexão de duas questões norteadoras:  

1. quais são os desafios e oportunidades para CIR e CIB? Considerando a importância da 

articulação interfederativa na operacionalização dos dispositivos do Decreto Nº 

7.508/2011 e da Lei Complementar Nº 141/2012 para assinatura do COAP?  

2. quais são os aspectos necessários para compor a agenda com vistas ao fortalecimento das 

Comissões Intergestores? Considerando os seguintes eixos: comunicação, estrutura, 

capacitação, processos e fluxos. 

As sínteses das discussões foram apresentadas na Plenária. 

A proposta de organização da discussão nos três dias foi pautada para atender aos objetivos geral 

e específicos, de forma a apresentar os principais tópicos e pontos de dúvidas do Decreto nº 

7508/2011, Lei nº141/2012, intercalando com momentos de discussão, segundo programação, a 

seguir:  
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Dia: 29/05/2012 

08h às 09h Credenciamento 

09h às 11h  

Mesa de abertura: O papel das Comissões Intergestores no SUS para o fortalecimento das 
relações interfederativas. 

André Bonifácio (SGEP/MS) 
Jurandi Frutuoso (CONASS)   
Ênio Servilha (CONASEMS) 

11h às 12h  

Mesa 1: Organização e funcionamento da Comissão Intergestores Tripartite e Apresentação 
do Relatório sobre a estrutura, organização e funcionamento das CIB. 

Coordenação: Lourdes Almeida (CONASS) 
Palestrante: Kátia Oliveira (ST-CIT) 

12h às 12h30 Debate 

12h30 às 14h Almoço  

14h às 17h Trabalho em Grupo – CIB e CIR 

17h às 17h15 Coffee Break 

17h15 às 18h30 Apresentação dos Trabalhos em Grupo  

18h30 Encerramento das atividades do dia 

Dia: 30/05/12 

09h às 10h30 

Mesa 2: Organização do SUS: Regiões de Saúde, Planejamento Regional e Mapa da Saúde. 
Coordenação: Rita Catanelli (CONASS) 
Palestrantes: Adriana Oliveira (SGEP/MS) 
Isabel Senra (SGEP/MS) 

10h30 às 11h30 

Mesa 3: Assistência à Saúde: Rename e Renases 
Coordenação: Rodrigo Lacerda (CONASEMS) 
Palestrantes: Rodrigo Fernandes Alexandre (SCTIE/MS) 

Marcos Elizeu (SAS/MS)  
Sônia Brito (SVS/MS) 

11h30 às 12h30 Debate 

12h30 às 14h Almoço 

14h às 15h 
Mesa 4: Contrato Organizativo de Ação Pública – COAP 

Coordenação: Lenir Santos (SGEP/MS) 
Palestrante: Fábio Landim (SGEP/MS) 

15h às 15h30 Debate 

15h30 às 18h 

Café com Ideias – Aspectos do Decreto nº 7.508/2011 e as interfaces com a Lei Complementar 
nº 141/2012. 

Coordenação: André Bonifácio (SGEP/MS) 
Facilitadores: Lenir Santos (SGEP/MS) 

José Carlos Silva (SE/MS) 
Rogério Carvalho (Deputado Federal PT- SE) 
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Dia: 31/05/12  

09h às 10h 

Mesa 5: Regras de Transição para os processos operacionais decorrentes da implementação 
dos dispositivos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Coordenação: Washington Abreu (SES/BA) 
Palestrantes: Adriana Oliveira (DAI/MS)  

Marta Coelho (SVS/MS) 
Paulo Bonilha (SAS/MS) 

10h às 11h30 Debate 

11h30 às 12h10 
Apresentação do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica – PROVAB  

Expositora: Mônica Sampaio (SGTES/MS) 

12h10 às 12h30 
Informe sobre o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde – SIACS 

Expositor: Márcio Florentino (SE/CNS) 

12h30 às 14h Almoço 

14h às 16h 
Mesa 6: Eixos Estratégicos para a Construção de Agendas das Comissões Intergestores e 
apresentação da proposta do Plano Digital para as Comissões Intergestores. 

Palestrante: Kátia Oliveira (ST-CIT) 

16h às 16h30 Considerações Finais do Encontro  

16h30 às 17h Coffee Break e encerramento do encontro 
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3. O PAPEL DAS COMISSÕES INTERGESTORES NO SUS 

 

3.1. O PAPEL DAS COMISSÕES INTERGESTORES NO SUS PARA O FORTALECIMENTO DAS 
RELAÇÕES INTERFEDERATIVAS 

MESA: André Bonifácio (MS); René Santos (CONASS) e José Ênio Servilha Duarte (CONASEMS).  

 

A abertura oficial do evento contou com as presenças do Diretor do Departamento de Articulação 

Interfederativa da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde 

(DAI/SGEP/MS), André Luís Bonifácio Carvalho; do representante do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS), René Santos; do secretário executivo do Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) José Ênio Servilha Duarte. Tais autoridades 

ressaltaram a importância do encontro como momento para oportunizar a discussão e definição 

de estratégias para implementação dos processos de organização do SUS estabelecidos no 

Decreto nº 7.508, de 2011, principalmente, aos que se referem às ações de regionalização do 

Sistema Único de Saúde.  

O Diretor do DAI dando as boas vindas justificou a ausência do Secretário de Gestão Estratégica e 

Participativa, o qual estava participando de um Congresso no Município de Caxias do Sul, e 

informou a respeito do cancelamento da reunião da CIT, prevista para o mês de maio, e confirmou 

a data da próxima reunião quando será realizado o XXVIII Congresso do CONASEMS em Alagoas no 

dia 12/06/2012. Em seguida destacou que o grande objetivo do Encontro é o alinhamento 

conceitual e operacional sobre as recentes mudanças que vêem acontecendo no cenário nacional 

com a publicação do Decreto nº 7.508, de 2011, das Leis nº 12.401 e 12.466, ambas do ano de 

2011, e da Lei Complementar nº 141/2012. E que por isso, estes três dias são oportunos para 

contribuir com o empoderamento dos processos, com a qualificação dos trabalhos e com a 

construção de uma agenda estratégica, com vistas ao fortalecimento das Comissões Intergestores. 

Exibiu, para a Plenária, apresentação que versava sobre a linha do tempo das legislações afetas a 

política pública de saúde, bem como portarias do Ministério da Saúde e, mais recentemente, as 

resoluções da CIT, tendo como marco inicial a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Referente ao 

Pacto pela Saúde destacou a constituição dos Colegiados de Gestão Regional (CGR), como 

estrutura regional de discussão, avançando ao que se tinha até então, CIB e CIT. Atinente ao 

Decreto nº 7.508, de 2011 e a Lei 12.466, de 2011 salientou o reconhecimento dado ao CONASS e 
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CONASEMS como entidades representativas dos entes estaduais e municipais, respectivamente, 

para tratar de matérias referentes à saúde.  

Foram postas algumas questões consideradas desafios para o atual momento da gestão do SUS 

para reflexão, tais como: qualificar a formação e fixar os profissionais de saúde no SUS; reduzir as 

desigualdades regionais e de grupos sociais; fortalecer a atenção básica como ordenadora das 

redes regionalizadas de atenção à saúde; aprimorar o pacto interfederativo para o fortalecimento 

e aumento do financiamento com eficiência de gastos no SUS.  

Na sequência, apresentou alguns capítulos do Decreto nº 7.508, de 2011, focando naqueles 

referentes aos níveis de organização e operacionalização do SUS, no espaço da gestão 

interfederativa e, nesse contexto, as competências para as CIB e CIR, como espaços de articulação 

e construção de consensos entendendo não serem esses apenas depositários das decisões da CIT. 

As CIB e CIR devem ser compreendidas como espaços decisórios de produção permanente de 

conhecimento e planejamento que qualifica a implantação e implementação das políticas de 

saúde.  

Informou que a Portaria GM/MS nº 841, de 2011 publicou a Relação Nacional de Ações e Serviços 

de Saúde (RENASES) no âmbito do SUS, voltada para o atendimento da integralidade da 

assistência à saúde, relembrando que este é um aspecto também de discussão das Comissões, 

observando a necessidade de construir a lista específica e complementar. Ainda sobre este 

assunto, refletiu sobre a garantia da integralidade a partir da rede de atenção, referindo-se a 

processos transversais que deverão ser considerados como: informação e vigilância em saúde. Fez 

alusão à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) como sendo um 

espaço importante e que deve ter sua agenda integrada às necessidades das Comissões, voltadas 

para as alterações das ações e serviços constantes da RENASES. Indicou também, a relevância para 

o Sistema quanto à Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). 

Realçou que as Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os 

entes federativos, cabendo as Comissões Intergestores pactuarem estes processos. Para tanto, 

citou como exemplo a Rede de Atenção à Saúde que estará compreendida no âmbito de uma 

Região, ou de várias delas. Refletiu que se deve avançar numa gestão cooperativa e solidária, para 

além das fronteiras de nossos Estados e pontuou a cerca dos desafios nas pactuações regionais, 

considerando o cenário atual de 430 regiões de saúde, o que significa dizer 430 CIR. Pensar no rol 

de ações a fim de construir o processo de trabalho requer uma engenharia importante de 
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governança, capaz de discutir RENASES, RENAME, critérios de acessibilidade, planejamento 

regional, diretrizes de organização de rede de atenção, participação da comunidade, elaboração 

de seus regimentos internos, criação de suas câmaras técnicas, responsabilidades individuais 

voltadas para a assinatura do COAP, além de monitorar e avaliar a execução desse instrumento 

jurídico. Concluiu, portanto, que as CIR são partícipes dos processos de gestão e operacionalização 

do SUS, e se almeja serem lócus de governança fortalecidos e consolidados assim como a CIT já o 

é. 

Sobre o COAP salientou que deverá ser implementado em cada Região de Saúde, mediante 

assinatura e responsabilização dos três entes federados, com a finalidade de assegurar a gestão 

compartilhada, ressaltou ser este um acordo federativo para a garantia do acesso dos cidadãos, 

em tempo oportuno e com qualidade, às ações e serviços de saúde. 

O representante do CONASS, René Santos, refletiu sobre as repercussões das publicações de 

interesse do SUS ocorridas nos anos 2011 e 2012, considerou que o Decreto nº 7.508, de 2011, 

não é um começo e, é sim a continuidade de um processo, cuja discussão do instrumento de ação 

interfederativa também se aprimora com esta publicação, que representa a manifestação do 

Poder Executivo. 

Fez alusão ao artigo 198 da Constituição Federal, mencionando que lá está escrito que as ações e 

serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único. Portanto, regionalização e rede estão previstas no SUS desde a sua concepção 

original. Aduziu que ao relembrar do processo histórico do SUS, verifica-se uma construção 

gradativa, onde não se podem esquecer os passos dados, e que foram estes a permitir chegar até 

aqui. Concluiu que em seu artigo 7º a Lei nº 8.080, de 1990, também aborda estes temas 

recorrentes ao se referir aos princípios: regionalização e hierarquização da rede de serviços de 

saúde do SUS.  

O palestrante destacou que o processo histórico normativo após as Leis Orgânicas da Saúde foi 

focado em Portarias do Ministério da Saúde, e que as Normas Operacionais foram assim 

publicadas, e desta forma foi se construindo o Sistema com sucessivas publicações de Normas que 

se seguiram de acordo com o amadurecimento do processo de gestão. A NOB/91 previa, como 

estímulo, benefícios financeiros no intuito de incentivar o gestor a começar a assumir a 

municipalização. A NOB/93 inicia a tentativa de compreensão do que está posto na Lei Suprema, 

em relação aos entes federados, entendendo que não deve ser de submissão, onde um ente 
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fornece o dinheiro e cobra do outro os resultados, e sim de reconhecimento da gestão, embora 

este fosse dado pelo gestor federal por intermédio da habilitação.  

Prosseguiu o discurso mencionando que a tônica daquela época era “Municipalização é o 

Caminho”, tema da 9ª Conferência Nacional de Saúde, ou seja, o entendimento de que tudo se 

resolveria no âmbito do Município, o amadurecimento da gestão, contudo, permite analisar o 

processo histórico de conformação do SUS e, dessa forma identificar e reconhecer que não existe 

um Sistema Único de Saúde. E conforme o pensamento da regionalização e da rede de atenção 

que se construa não se deve ter um olhar voltado individualmente para cada Município, porque os 

problemas e soluções sanitárias, muitas vezes não se esgotam no seu território, as condições às 

vezes são dadas na Região de Saúde, ou mesmo no Estado e, ainda, há aquelas que extrapolam os 

limites estaduais.  

A partir dessa visão de regionalização foi publicada em 2001 a Norma Operacional da Assistência à 

Saúde (NOAS). E em que pese seu foco voltado essencialmente na assistência, e no exagero de 

acreditar que todas as Regiões de Saúde seriam iguais, permitiu ainda visualizar o Sistema se 

configurar a partir de uma ótica que começa no Município, mas que passa para além de suas 

barreiras territoriais. Esta norma também trouxe à tona a reflexão sobre o papel da Secretaria 

Estadual de Saúde (SES).  

Passado o momento das normas, estava dado ao SUS o desafio de superar o processo normativo 

de habilitação, e com isso, a necessidade de se estabelecer uma relação diferente, que 

reconhecesse que todos no âmbito de seu território são gestores plenos, e, portanto, constituem 

uma relação de iguais, é nesse contexto que surgiu o Pacto pela Saúde com suas três dimensões: 

pacto em defesa do SUS, pacto de Gestão e pacto pela Vida. O pacto em defesa do SUS é ainda um 

desafio, à sociedade ainda não compreende e defende o Sistema como se pretendia. O pacto pela 

vida é também uma inovação ao acompanhamento dos resultados sanitários e o pacto de gestão 

que configura o Termo de Compromisso de Gestão, sob o qual estamos sob a égide, com isso é 

relevante lembrar que não há um vazio normativo, quanto ao ponto de pactuação entre os entes 

federados. E é a partir do Pacto pela Saúde que se dará o processo de transição para o COAP. Nos 

últimos anos também se discutiu Rede de Atenção à Saúde que teve como consenso a publicação 

da Portaria GM/MS nº 4.279, de 2010, cujo conceito e diretrizes ali postas ajudarão na 

implantação do Decreto nº 7508, de 2011. E enfatizou que a saúde pública ainda tem uma prática 

normativa voltada para a Alta Complexidade, precisando avançar numa ação estruturante de rede 

que considere, de fato, a atenção básica. 
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Retomando a reflexão a respeito das publicações dos anos de 2011 e 2012, avaliou que os 

instrumentos normativos do SUS ganharam sustentação e arcabouço jurídico com a publicação de 

Leis e Decretos. Referindo-se a Lei nº 12.401, de 2001, acredita ser muito difícil colocar em prática 

o Decreto nº 7508, de 2011, no que se refere ao acesso à assistência farmacêutica, sem olhar para 

essa Lei. Uma vez que, essa se estabeleceu e se incorporou a Lei nº 8.080, de 1990, no que diz 

respeito à assistência terapêutica integral, e veio na perspectiva de enfrentar as demandas 

judiciais, até mesmo porque traz elementos interessantes, tais como: não permitir que o SUS 

forneça medicamentos sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ou ainda 

em caráter experimental, cria a CONITEC, que dialoga com a RENAME RENASES, e aborda uma 

questão central de importância na discussão do COAP, qual seja a integralidade.  

Analisou a Lei nº 12.466/2011, ressaltando que esta elucida as atribuições das Comissões 

Intergestores do SUS, pois acredita que anteriormente o caráter normativo não era dotado de 

força necessária que concedesse segurança jurídica a todas as decisões da CIT e CIB. Ponderou 

ainda ser um ganho quando estas atribuições são dadas por uma Lei, e não por Portarias do 

Ministério da Saúde, cuja alteração é mais fácil que a de uma Lei. Em sua análise, quando a Lei 

explicita a atuação das Comissões Intergestores, ao destacar como objetivo das CIB e CIT: definir 

diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de 

ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração 

das ações e serviços dos entes federados, está se referindo ao COAP sem necessariamente citá-lo. 

E realçou outro aspecto contemplado nesta normativa, sendo, igualmente, um ganho para o 

Sistema, o reconhecimento das instâncias representativas CONASS, CONASEMS e COSEMS nas 

Comissões. 

Continuou sua explanação citando aspectos do Decreto nº 7.508/2011 que avalia serem de 

observância: (1) o cuidado que esse tem com os conceitos; (2) a abordagem que é dada para a 

Região de Saúde, inclusive com a definição do mínimo, que deve ser ofertado em termos de ações 

e serviços nesse recorte sanitário; (3) e o surgimento do elemento novo, as Regiões de Saúde 

como referência para as transferências de recursos entre os entes federativos, o que ao seu ver é 

o grande desafio; (4) o destaque dado ao papel da Atenção Primária em Saúde como 

coordenadora do cuidado integral à saúde e ordenadora da implantação de rede; (5) aborda 

também o planejamento, que será mais bem elucidado na Lei Complementar nº 141, de 2012; (6) 

trata do mapa da saúde como uma ferramenta que permitirá visualizar todos serviços públicos e 

privados disponíveis e assim permitir identificar os vazios assistenciais e com isso trabalhar uma 
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política de investimento adequado; (7) estabelece a RENASES, que poderá ensejar uma discussão 

polêmica por se imbricar com a questão do padrão de integralidade; (8) traz a RENAME e sobre 

esse ponto a necessidade de se aprofundar como se dará o acesso à assistência farmacêutica e 

quais as restrições a esse acesso, em que pese a publicação da Portaria GM/MS nº 2.928, de 12 de 

dezembro de 2011, uma vez que essa ideia ainda não é pacífica nos Estados e no Ministério 

Público, portanto, necessita de diálogo para definição de um entendimento mais uníssono; (9) e 

cria o COAP, que em sua abordagem é um avanço ao Termo de Compromisso de Gestão. 

Sobre o COAP ponderou que cada Estado verificará o seu momento para assinatura, se imediata 

ou a partir do estabelecimento de cronograma de médio prazo, uma vez que a apropriação é 

diferente entres os entes federados, e observados: a continuidade de Governo, e o histórico de 

construção do Sistema que permite.  

Sugeriu que sejam observadas questões centrais, que deverão ser enfrentadas na construção do 

COAP, e nesse sentido fez referência à discussão interna do CONASS que aponta para a 

necessidade de definição de uma agenda nacional, envolvendo CIT e CIB para implantação e 

sucesso do contrato considerando a: (1) convicção de mudar o modelo de atenção à saúde, onde 

rede é uma resposta para o enfrentamento a partir de um novo modelo de atenção, na concepção 

de que existem diferentes pontos que se interligam, permitindo aos usuários do SUS, acesso e 

condições de atendimento em tempo oportuno, conforme suas necessidades, e não apenas a uma 

somatória de serviços; (2) discussão dos recursos humanos: residência médica, política de fixação 

dos profissionais, carreira do SUS. Outro assunto que acredita recorrente, e igualmente 

preocupante é o financiamento, e as participações de município, estado e Ministério da Saúde 

nesse, devemos equacionar mecanismos para aprovação e revisão de recursos para a Saúde. 

Prosseguindo para as considerações finais de sua explanação, o representante do CONASS 

destacou o avanço da Lei Complementar n° 141/2012, que apesar de não ter contemplado 

suficientemente a questão do financiamento federal, traz elementos que merecem destaque, tais 

como: determinar como regra as transferências fundo a fundo entre os entes federados, fortalecer 

o papel dos conselhos de saúde inclusive no tocante ao controle e acompanhamento do SUS e a 

valorização do Plano de Saúde, como norteador e limitador da aplicação de recursos naquilo que 

está ali previsto. 

Na seqüência expôs brevemente a situação atual do Estado do Paraná, referenciando a 

implementação de três programas estruturantes, com olhar para a rede de atenção e com isso a 
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constituição de dois componentes: atenção materno-infantil e urgência e emergência. Informou 

que na última CIB foi debatida uma agenda em que a SES discutirá nesse segundo semestre: 

regionalização, mapa da saúde, programações de ações e planejamento regional e referências, 

tendo como perspectiva para o primeiro semestre de 2013, validar esse processo com os novos 

prefeitos e novos secretários de saúde e assim assinar o COAP, com indicativo de implantação de 

mais componentes da rede de atenção, enfatizando a interface entre a proposta do COAP e dos 

planos de saúde municipais e estadual. 

Refletiu que o principal desafio para se implantar o Decreto, está centrado no COAP, de forma a 

superar todas as experiências burocráticas anteriores, as quais não eram revisitadas e avaliadas, 

sem continuidade de acompanhamento dessas pactuações. Dessa forma, acredita que essa seja a 

hora de fazer diferente, algo permanente, definitivo, arraigado de característica própria, de 

institucionalidade, capaz de superar os períodos eleitorais. Portanto, pontuou como agenda das 

Comissões Intergestores extrapolarem a discussão das portarias do Ministério da Saúde, e evoluir 

para um planejamento regional, e ainda, discutir a garantia da integralidade da assistência, com a 

lucidez de que ela não se dá unicamente na Região de Saúde, por isso considerou que a assinatura 

do COAP na totalidade do Estado, permitirá uma construção mais articulada de rede, de forma 

coletiva, solidária e abrangente, diferente do que foi feito por alguns Estados com o Pacto pela 

Saúde, individualmente.  

Por último, concluiu ponderando que nessa caminhada de mais de 20 anos devemos, nesse 

momento, para darmos conta do desafio apresentado ao SUS, qual seja, a organização e 

integração das ações e dos serviços de saúde, expresso na assinatura do COAP, nos unirmos e 

traçarmos estratégias voltadas ao trabalho solidário com apoio das secretarias estaduais de saúde 

(SES), do Ministério da Saúde e trabalho conjunto da SES e COSEMS, além de transmitir 

conhecimento e informação, pois o COAP ainda é relativamente desconhecido. 

O Representante do Conasems, Enio Servilha, tem em conta que este momento é promissor, mas 

com observações, e ressaltou que não se pode cometer os mesmos erros do passado, 

considerando que já se caminhou muito até aqui e que a realidade atual é bem diferente daquela 

de 1988. Fez também uma breve contextualização histórica das normativas referentes ao SUS e 

comentou que saúde suplementar não é SUS.  

Em relação ao Decreto nº 7508, de 2011, considerou o fato da publicação ter sido no início do 

governo federal, cuja ação é decorrente das áreas de maior interesse da Presidenta Dilma 
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Rousseff: econômica, miséria e saúde. Na sequência disse ser importante repetir este diálogo nos 

Estados, a fim de ampliar, com o intuito de conhecer como está se dando este processo nas CIR e 

ainda de rever os processos pactuados, tal como o Pacto pela Saúde, para como já dito, evitar 

repetir os mesmos erros. Nesse sentido, reforçou a importância do fortalecimento das CIR e CIB, 

pois amplia a discussão na base, fomentando a organização e qualificando o processo de 

operacionalização já implantado, concluindo que o COAP é o final de um processo de acertos 

entre os entes federados e destes com os prestadores de serviços, avaliando que os convênios 

estabelecidos devem compor os anexos do Contrato, uma vez que é parte da contratualização.  

Relembrou a fala do representante do CONASS, no tocante a temática dos Recursos Humanos, e 

concordou que o SUS deve enfrentar esta questão, citou que atualmente é o Ministério da 

Educação quem ordena a formação de recursos humanos na área de saúde, contrariando até 

mesmo o disposto no artigo 200 da Carta Magna que estabelece esta competência como do SUS. 

Informou que o Deputado Federal por Sergipe, Rogério Carvalho, propôs a criação de uma 

subcomissão na Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados Federal que discutirá a 

ordenação de recursos humanos na área de saúde.  

Por fim, avaliou que o Sistema precisa avançar, também, nas temáticas de regulação, rede e 

informação em saúde, e que para isso, é relevante a integração, por exemplo, entre as Secretarias 

do Ministério da Saúde e o olhar para as CIB, espaço que considerou como ponto focal e 

fundamental de toda a discussão posta na mesa de abertura. 

3.2. Organização e Funcionamento da CIT e apresentação do Relatório sobre a estrutura, 
organização e funcionamento das CIB  

MESA: Coordenação: Lourdes Almeida (CONASS); Palestrante: Kátia Oliveira (ST CIT/MS). 

 

O objetivo geral da Mesa foi apresentar o atual Regimento Interno da CIT, tendo como tema 

central da apresentação a estrutura e funcionamento da CIT, da Câmara Técnica (CT CIT) e a 

Secretaria Técnica (ST-CIT), a partir da publicação do Decreto n°7.508, de 2012.  

A Coordenadora da Mesa, Lourdes Almeida, assessora técnica do CONASS e coordenadora da ST-

CIT nos anos 2003 e 2004, relembrou a Portaria GM/MS nº 1.180, de 22 de julho de 1991, que 

criou a Comissão Técnica com o objetivo de discutir e elaborar propostas para implantação e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde. Disse que o grupo foi constituído em dezembro 

daquele ano, sendo que durante o ano de 1992, o art. 35 da Lei nº 8.080, de 1992, foi agenda 
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permanente de discussão, alterada em 1993, em razão da NOB/93. Recordou, ainda, que em 

novembro de 1993 a CIT apresentou ao Governador e seu Secretário de Estado da Saúde a 

preocupação em relação à demora na implantação da Comissão Bipartite de um determinado 

Estado, e em dezembro do mesmo ano, outro registro concernente ao mesmo assunto, também 

foi levado a outro Governador e seu Secretário, abordando a preocupação da descontinuidade das 

reuniões da CIB e do CES. Salientou esses fatos para chamar atenção que já naquele tempo de 

implantação da Lei nº 8.080, de 1990, se tinha o cuidado em assegurar as relações entre os 

gestores e, agora, com a regulamentação dessa Lei esse reforço torna-se mais evidente. 

Kátia Oliveira, da Secretaria Técnica da Tripartite, saudou com boas vindas todos os participantes e 

desejou um encontro proveitoso, que permita a discussão dos desafios dados nesta nova fase e as 

mudanças que a sociedade requer. Fez alusão à história de um país democrático que se faz com 

base nos desafios lançados e referenciou o SUS evocando o movimento sanitarista que deu base 

para a CF/88 no que se refere à saúde pública. 

Apresentou a linha de tempo do SUS, com destaque para os processos organizativos das relações 

interfederativas. Enfatizou que antes da instituição da CIT em 1991, havia as comissões 

interinstitucionais, no período de 1983 à 1986. Estas por sua vez faziam a coordenação e 

articulações de diferentes instituições com atribuições no setor da saúde nas diversas esferas de 

governo. Por considerar que atualmente grande parte dos atores do SUS são jovens, entende ser 

importante detalhar para fim de registro o significado de algumas dessas comissões a saber: na 

esfera federal a CIPLAN (comissões interministerial de planejamento e coordenação), no plano 

estadual as CIS (comissões interinstitucionais de saúde), no plano regional infraestadual as CRIS 

(comissões regionais interinstitucionais de saúde) e no plano municipal as CIMIS (comissões 

interinstitucionais municipais de saúde) e as CLIS (comissões locais de saúde). Ainda na descrição 

da linha do tempo do SUS, fez menção à NOB 93 que cria as Comissões Intergestores Bipartite – 

CIB, que tem se destacado na construção de estratégias cooperativas com inovações buscando 

ampliar a governabilidade interfederativa. Destacou as comissões intergestores regionais como 

novo elemento da nossa conformação institucional, fazendo referencia aos Colegiados de Gestão 

Regional – CGR criados em 2006.  

Ressaltou os artigos 13 e 30 do Decreto e a Lei nº 12.466, de 24/08/2011 que institucionaliza as 

instâncias interfederativas do SUS. 
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Relatou ainda sobre o funcionamento da CIT, CT CIT e ST CIT, constante na Portaria GM/MS nº 

2.686, de 16 de novembro de 2011 que redefine o Regimento Interno da CIT, de modo a atender 

ao disposto no Decreto n° 7.508/2011, quanto a sua natureza e finalidade, competência e 

organização, do processo de trabalho:  

 

 

descrevendo as atribuições da secretaria e da Câmara Técnica. A apresentação abordou também 

as competências e pactuações da CIT nos anos 2011 e 2012 e na oportunidade informou que ao 

final do encontro todos receberiam um CD contendo os documentos pactuados em 2011. 

Dando continuidade, Kátia Oliveira apresentou levantamento feito no período de 31/08 à 

02/09/2011, junto as CIB, com objetivo de identificar as condições de infraestrutura e logística 

para seu funcionamento, na perspectiva de favorecer as relações com as instâncias intergestores e 

a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), no tocante ao fortalecimento da articulação 

interfederativa, em conformidade ao estabelecido pelo Decreto n°7.508 e a Lei 12.466, ambos de 

2011 (relatório anexo). Em seguida, informou que será reencaminhado o formulário às CIB para 

atualização e enviado semelhante às CIR, para coleta de dados que serão utilizados na definição 

do Plano Digital das Comissões, cujo objetivo é programar a implantação de salas de 

videoconferências, tendo o projeto inicialmente contemplado as CIB.  

Sobre o tema, comunicação, citou os dados levantados pela ST CIT junto às CIB quanto à 

disponibilização em sites atualizados das pautas, agendas e pactuações, referenciando que nem 

todas as Comissões contam com essas informações disponíveis na internet. Ressaltou o 
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lançamento da publicação eletrônica mensal, Informe CIT, que se encontra na sua terceira edição 

e destaca os principais pontos abordados nas reuniões do plenário da CIT. 

A assessora do CONASS, Lourdes Almeida, destacou a importância da atualização dos sites, pois 

permitem que se tenha acesso as informações com mais agilidade, otimiza tempo e facilita o 

trabalho do Ministério da Saúde, do CONASS. Sobre o acompanhamento da CIT pelas CIB, sugeriu 

que a pauta seja disponibilizada com antecedência, por ser necessária para o acompanhamento 

em tempo real, além de oportunizar a divulgação pelas CIB, permitindo aos técnicos participarem 

da reunião nos pontos de seus interesses. 

Dando continuidade aos trabalhos, a mesa foi recomposta e aberta à palavra ao plenário para 

questionamentos, esclarecimento de dúvidas e ou provocações de discussão, feitas por blocos de 

cinco perguntas. 

A representante da CIR-RJ informou que o Estado se propõe a assinar ainda em 2011 o COAP. 

A representante da CIB SP: Expôs que existem questões comuns quanto à estrutura e processo 

organizativo de trabalho das Comissões, refletindo sobre os resultados apresentados do 

levantamento disse que não tinha o entendimento de que as CIB se constituem em mais uma área 

técnica. Informou como atualmente funciona a secretaria executiva CIB SP, em que ela trabalha 

sozinha, vinculada a coordenadoria de planejamento.  

Disse ainda que a estrutura a que se referiu para utilização da CIB SP, quando questionada pela ST 

CIT, é a do Conselho de Estado de Saúde (CES). Comparando as secretarias técnicas da CIT e CIB SP 

reconhece ser importante que a secretaria executiva da CIB tenha infraestrutura e pessoal para 

trabalhar e entender todo esse arsenal de processo de trabalho que é o SUS, constatando a 

necessidade de formar (qualificar) recursos humanos. Refletiu que a CIB SP já teve 28 grupos de 

trabalhos (GT), e era muito difícil o acompanhamento dos trabalhos por parte da secretaria 

executiva da CIB, no processo de trabalho os técnicos da SES, membros desses GT enviavam para a 

secretaria executiva o relato das reuniões com as demandas para a pauta. Refletiu sobre a 

ausência de empoderamento e atuação do secretário executivo, e finalizou questionando: o que é 

esse secretário executivo? 

A representante da CIB RO, disse que compartilha dos questionamentos sobre o empoderamento 

do secretário executivo pontuadas pela CIB SP, avaliando o resultado do levantamento das CIB 

apresentado, informou que existe em Rondônia um prédio onde funciona a CIB, o CES e o 

COSEMS.  



 

19 

 

Trouxe como reflexão a participação do CES como convidado das reuniões do plenário da CIB, 

onde o Conselho polemiza bastante, e acaba ficando em jogo a governança, pois o entendimento 

dos conselheiros é de que, não é possível deliberar no espaço tripartite, pois esta é uma 

prerrogativa apenas do Conselho. 

Fez uma observação quanto à rotatividade do Secretário de Estado da Saúde, o que fragiliza e 

dificulta a continuidade do processo de trabalho. 

A representante da CIB CE, no que se refere ao novo papel das instâncias colegiadas intergestores 

e aos resultados apresentados no levantamento do questionamento às CIB, sugeriu ao CONASS 

que abrisse uma discussão das novas responsabilidades desses espaços, considerando a 

apresentação da estrutura das secretarias executivas existentes hoje. Justificou a dificuldade na 

gestão da percepção do papel das Comissões, sendo premente o fortalecimento dessas equipes, 

não somente por garantia de condições adequadas de trabalho, mas sim, por exercer papel 

auxiliar de apoio para a tomada de decisão. Deste modo entendeu ser necessário ter espaço 

adequado para receber os gestores e equipes municipais. A CIB deve ser espaço de informação e 

sensibilização desses novos processos. Portanto, considerando o atual cenário, refletiu que se faz 

necessário dotar as secretarias executivas de estrutura para desenvolver esse trabalho, e por isso, 

propôs que o MS abra uma linha de financiamento para fortalecimento da infraestrutura das 

comissões.  

A representante da CIR BA parabenizou pela inclusão das CIR na participação do evento, sugeriu 

produzir formalmente um instrumento normativo orientador para constituição do Regimento 

Interno (RI) das comissões intergestores, garantindo as especificidades locais. Reforçou sobre a 

necessidade de financiamento das CIB, citando o recurso que foi passado para os Colegiados de 

Gestão Regional (CGR) que contribuiu bastante para as regionais de saúde do Estado da Bahia, e 

aproveitando o momento de mudança, para o que denominou de janela de oportunidade, 

questionou sobre a obrigatoriedade de paridade de participação nas CIB e CIR. Refletiu sobre o 

processo ser mais democrático e participativo quando tem a participação de todos os secretários e 

não somente a representação. 

O vice-presidente do COSEMS cogitou que a Lei Complementar nº 141/2012, ratifica ao gestor a 

sua responsabilidade. Em seguida, pontuando o levantamento apresentado pela coordenadora da 

ST CIT, conjecturou que o resultado seria negativo caso fosse aplicado para a CIR, ainda sobre este 

assunto e refletindo sobre as competências dessas Comissões Regionais questionou sobre os 
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recursos humanos para apoio, operacionalização, acompanhamento e avaliação dos processos 

junto aos municípios. Sobre o COAP informou que em Sergipe ainda não se tem um entendimento 

se será um novo instrumento ou um termo aditivo ao Contrato de Ação Pública (CAP) já existente, 

pois muitos secretários não têm acumulação de todos os instrumentos, e aliado a isso tem a 

rotatividade dos gestores que é muito grande em ano eleitoral. Pontuou também a necessidade 

de esclarecimento ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (DENASUS) dos processos e 

para isso acredita que as áreas do MS devem ter um estreitamento de trabalho, negociação com 

esse Departamento. Assim, finalizou solicitando apoio as CIR. 

A secretária executiva CIB BA, apontou para a urgência de se pensar estratégias para a articulação 

das Comissões, dotando-as de estrutura para acompanhar e dar respostas às políticas que estão 

sendo pensadas, pois se hoje temos a CIT estruturada, o mesmo não é a realidade das outras 

Comissões. 

O representante do CONASS comentou aos questionamentos, refletindo que não se pode dizer 

que as CIB são órgãos não identificados, elas se organizam organicamente para operacionalizar as 

propostas discutidas e pactuadas, assim sendo, separou seus apontamentos da seguinte forma: (1) 

secretarias executivas da CIB e CIR são de responsabilidades da SES, sendo o espaço operacional 

administrativo das ações da Comissão. Além de um espaço técnico, a Câmara Técnica, que deve 

ser visto localmente a fim da definição das necessidades reais de estrutura para execução das 

atividades (2) CIB como espaço, lócus político, que reúne a representatividade dos secretários 

municipais feita pelo COSEMS e representantes da SES, que deve ser feito pelos dirigentes, dada a 

legitimidade e empoderamento político. A representatividade não fala somente por eles, mas sim 

pelo conjunto, pois os demais secretários participam das assembleias, por isso os representantes 

falam baseados nas discussões e orientações e decisões feitas pelo conjunto, que determinam as 

posições para o dia do Plenário da Comissão (3) SES como se estrutura para trabalhar a 

descentralização.  

Referindo-se ao questionamento da atuação institucional, refletiu dizendo que a implantação do 

COAP, não é uma ação da CIB, é sim do CONASEMS e da SES em estabelecer, identificar estratégias 

para operacionalização, não é a secretaria executiva da Comissão que deve dar conta desse 

desafio. O desafio é o olhar diferenciado, para o funcionamento das CIR para que todas tenham 

uma atuação semelhante que garanta ao final o mesmo padrão de COAP no Estado, é, pois 

avalizar se a política de regionalização se dá de forma igual em todas. 
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O Secretário Executivo do CONASEMS, falou sobre a vanguarda do setor saúde no processo 

organizativo das Comissões, e reiterou que a infraestrutura de funcionamento das CIB e CIR é de 

responsabilidade da SES. Quanto aos colegiados sanitários políticos, avaliou que o MS deve apoiar 

os Estados sobre a divulgação e elucidação do entendimento da representação, dos papeis, das 

responsabilidades de cada uma das Comissões e para isso torna-se necessário apoio técnico e 

financeiro, para o fortalecimento desses espaços, que é prioridade tanto para o MS, como para 

CONASS e CONASEMS. 

O secretário executivo do CONASS reforçou que os Conselhos de Saúde e COSEMS são entidades 

apêndices, secundárias em alguns lugares, portanto vale a pena discutir, ouvir as opiniões e 

colocar como ponto de pauta prioritária das agendas o fortalecimento da ação e organização 

desses espaços, nesse sentido, levará a sugestão da CIB CE para discussão interna do CONASS. 

O Diretor do DAI deu prosseguimento à mesa dando ênfase a importância das falas do Conass e 

Conasems para elucidação e reflexão do acompanhamento do processo organizativo dos espaços 

de pactuação. Ressaltou que o aspecto de trabalho da CIT, apresentado pela ST CIT, é fruto de 

uma evolução do processo de implantação das relações intergestores, não sendo simples por 

envolver todas as áreas do Ministério da Saúde, assim como não são simples também para as CIB. 

Sobre o levantamento das condições de infraestrutura e funcionamento das CIB, avaliou que 

traduz um conjunto de dados que representam uma primeira camada, carente de 

aprofundamento e enfrentamento. Ponderou ainda que as atividades dos trabalhos de grupo, 

programadas para o evento, propiciarão também esta discussão e a identificação de mecanismos 

de solução para esses problemas. Relatou que os recursos destinados aos CGR, quando pensado, 

permitiu a aplicação onde se avaliou a maior fragilidade.  

Disse ainda, que em estudo recente da SGEP com dados de 2007 a 2011  a somatória dos recursos 

do ParticipaSUS, PlanejaSUS e dos CGR, descentralizaram 230 milhões de reais, sendo que a 

priorização da destinação é feita conforme discussão e acordo bipartite, respeitado o que dispõe 

as portarias específicas. Apoiou ainda que para o ano 2012 considerando o cenário atual esses 

recursos devem ser aplicados para a implementação do Decreto e nesse sentido acredita que a 

construção de agenda destacada pelo CONASS para o mês de julho de 2012, que discutirá o que 

poderá ser feito para qualificar as Comissões, de forma que essas se integrem sistemicamente, 

fortalecendo o diálogo constante, grifa este momento.  
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Em sua explanação também relembrou o tempo eleitoral, e a necessidade de aproveitar o ano 

2012 para aprimorar esses processos, pois para o ano 2013 o SUS acolherá os novos gestores 

municipais, e com isso a continuação da apropriação e construção do Sistema. 
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4. Apresentação dos Trabalhos em Grupo 

 

A partir da reflexão das questões norteadoras, foram identificados os desafios e oportunidades 

para CIR e CIB, considerando a importância da articulação interfederativa na operacionalização 

dos dispositivos do Decreto nº 7508/2011 e da Lei Complementar nº 141/2012 para assinatura do 

COAP: 

a. Desafios para as CIB e CIR: 

1. Quebra de paradigmas, oportunizando a reestruturação das comissões 

intergestores, onde as CIB e CIR deixem de ser espaços cartoriais e burocráticos, 

para tornarem-se lócus qualificados de negociação técnico-político, fomentando o 

exercício da responsabilidade solidária, com fortalecimento da governança regional 

e interestaduais, minimizando os conflitos e disputas existentes. 

2. As SES devem dotar suas regionais com estruturas e condições técnica reduzindo as 

carências existentes, com financiamento para o seu pleno funcionamento, 

fortalecendo e dirimindo possíveis disputas entre as CIR. 

3. Compreender os papéis dos entes federados para implementação do Decreto, onde 

as Comissões precisam identificar suas deficiências, resgatando os princípios do 

SUS, para consolidar esses processos e fortalecer o interesse dos gestores para a 

discussão da gestão, fortalecendo assim o COSEMS, CIR e CIB, induzindo 

planejamento regional e ascendente da política de saúde. 

4. Construção consensuada da definição dos desenhos de regiões de saúde, com a 

participação dos gestores de municípios de grande porte, para garantir a 

integralidade. Induzindo cada vez mais a mudança do modelo de atenção com foco 

na atenção primária de saúde como ordenadora da rede assistencial, porem deve-

se efetivar uma política mais clara para as ações de média e alta complexidade. 

Ampliando e implantando uma rede com 100% de cobertura, de forma ordenada 

num cronograma articulado do processo de construção da rede de atenção, com 

enfrentamento de todas as dificuldades inerentes, considerando as especificidades 

regionais, revendo a exclusividade do incremento do teto MAC para as redes. 
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5. Traçar perfil, identificar a necessidade e qualificação da força de trabalho que atua 

nas Comissões Intergestores, para entender e atender as especificidades do 

processo de trabalho nas mesmas. 

6. Outros pontos identificados como desafios: 

a. Desconhecimento e dificuldades de entendimento do processo de implantação 

do COAP, além da identificação de estratégias aplicadas para resolver 

situações de não assinatura do COAP; 

b. Dificuldade na fixação de profissionais de saúde para garantia da atenção a 

saúde, principalmente os vinculados a atenção básica, que é ofertado em 

todos os municípios brasileiro; 

c. Processo político atual nos municípios, com indicativo de mudança de 

gestores, e estratégias de trabalhar de forma a construir um cenário favorável 

de atuação das comissões 

b. Oportunidades para as CIB e CIR: 

1. Construção de agenda positiva para enfrentamento dos novos desafios postos, a 

partir dos atuais dispositivos legais, para as comissões, com responsabilização 

sanitária solidária, no processo de contratualização.  

2. Dotar as secretarias executivas das comissões intergestores de condições de 

infraestrutura e de pessoal para atender suas necessidades, institucionalizando e 

fortalecendo sua governança. 

3. Rever “fluxos” e papéis das instâncias executivas de pactuação (MS, CONASS, 

CONASEMS, SMS e SES). 

4. Ampliar e consolidar parcerias. 

Na discussão sobre os aspectos necessários que deverão compor a agenda das Comissões 

Intergestores com vistas ao seu fortalecimento e considerando os eixos propostos de 

comunicação, estrutura, capacitação, processos e fluxos, estão dispostos no quadro abaixo. 
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Eixos Estratégias 

Comunicação 1. Ampliar da governança das CIR. 
2. Sistema de informação integrado CIT/CIB/CIR. 
3. Implantar o “Observatório Nacional” das CI. 

Estrutura 1. Dar infraestrutura qualificando os espaços das CI, com financiamento no Bloco de 
Gestão. 

Capacitação 

1. Replicar de forma descentralizada e ampliar a participação em eventos de 
discussão no âmbito nacional e estadual e regional dos processos pactuados nas 
Comissões Intergestoras. 

2. Elaborar Plano de educação permanente (EP) para os membros das CI, voltado 
para operacionalizar os processos de trabalhos que dê conta das necessidades do 
Decreto e para assinar os COAP. 

3. Realizar encontro anual de CIB e CIR. 

Processos 

1. Apoio institucional efetivo do MS aos estados, e dos estados e do COSEMS aos 
municípios de forma a ampliar governança. 

2. Elaborar instrumento orientador para apoiar as CI na formulação dos 
Regimentos Internos. 

3. Definir agendas positivas entre gestores. 
4. Mudança de modelo de atenção/RAS. 
5. Produzir consensos com cooperação. 
6. Monitorar e avaliar as pactuações prévias. 
7. Fomentar a integração das pautas das CI com os Planos Estaduais, Regionais e 

Municipais de Saúde (tentativa de utilização de estratégias a conformação das 
RAS) 

Fluxos Regulamentar os fluxos 
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5. ORGANIZAÇÃO DO SUS 

MESA: Coordenação: Rita Catanelli (CONASS); Palestrantes: Isabel Senra (SGEP/MS) e Adriana 

Oliveira (SGEP/MS).  

 

5.1. Regiões de Saúde 

Isabel Senra, coordenadora geral de Cooperação Interfederativa, expôs que o tema regionalização 

suscita sempre grandes debates, pois o país tem vários recortes regionais que se conformam 

observando necessidades, tais como as regiões geográficas do país, regiões integradas de 

desenvolvimento (RIDE), territórios de cidadania, regiões metropolitanas, dentre outros. O desafio 

é verificar como que as diversidades de recortes territoriais relacionam-se para potencializar e 

atender os projetos inerentes a cada região. 

No setor saúde destacou que a região de saúde é a menor célula da gestão compartilhada, onde as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada que 

constituem um sistema único começam a acontecer, como definido pelo artigo 198 da 

Constituição Federal. O Decreto ao colocar o COAP como o instrumento que expressa os 

compromissos entre gestores coloca este debate na agenda dos chefes do Poder Executivo: 

prefeitos, governadores e presidente da república.  

Referente à instituição das regiões de saúde, realçou que o seu estabelecimento ocorre por 

decisão do Estado em articulação com os seus Municípios, a partir de identidades culturais, 

econômicas, sociais e redes de comunicação e transporte, de modo a imprimir unicidade ao 

território regional, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na CIT, sendo que cada município 

poderá compor apenas uma única região de saúde.. 

A respeito da integralidade da assistência à saúde abordou que dada a característica de economia 

de escala, capacidade instalada os atendimentos não se exaurem às vezes em uma única região de 

saúde, mas se completa na Rede de Atenção à Saúde, mediante referenciamento do usuário na 

rede regional e interestadual, assim sendo ponderou que é necessário estabelecer mecanismos de 

comunicação entre as regiões de saúde, observando o que dispõe também o Decreto 7508/2011, 

que afirma “as Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no âmbito de uma Região de 

Saúde ou em várias delas”. 

Informou que hoje foram informadas no país 430 regiões de saúde intraestaduais, conforme 

informações dos Estados à CIT, não tendo sido instituída nenhuma região de saúde interestadual, 
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embora haja recortes de relacionamento interestaduais. Nessa abordagem tratou da CIR, pois 

avaliou que não existe a possibilidade de regiões de saúde, sem o espaço de governança. Destacou 

os objetivos para organização das Regiões de Saúde, contemplados na Resolução n° 1 de 29 de 

setembro de 2011 da CIT.  

Considerou em sua apresentação um esquema que possibilitou refletir o processo de organização 

das regiões de saúde com o planejamento regional integrado a necessidade de se implementar um 

processo de territorialização na região instituída, devendo haver a devida apropriação, por parte 

dos gestores, deste processo, que possibilite identificar os determinantes sociais da saúde ali 

presentes e as necessidades de saúde da população, bem como o conhecimento da capacidade 

instalada na rede física de saúde , e que, a partir das diretrizes nacionais, o planejamento da Saúde 

se traduzirá em objetivos e metas para a região, sendo necessário pactuar ações e serviços com 

outras regiões de saúde, para atender a integralidade, que deverá estar expressa nos respectivos 

Planos de Saúde.Do ponto de vista da governança, há que se pensar o financiamento tripartite da 

região, bem como a satisfação dos seus usuários, sendo a CIR o espaço ativo de cogestão para o 

planejamento regional integrado.Daí a importância de cada CIR contar com um regimento interno, 

alinhado às diretrizes estaduais para o processo de regionalização e dispor de câmara técnica de 

assessoramento aos gestores. 

Recordou que a Resolução n° 1 da CIT também aponta que cabe às CIB pactuarem as regras de 

continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde em outras regiões de saúde de âmbito 

Estadual, sendo de responsabilidade da CIT a pactuação das regras de continuidade de acesso do 

usuário, quando se tratar de referenciamento em regiões de saúde de estados diferentes. 

Contemplou também em seus comentários a pesquisa realizada em parceria com a ENSP/FIOCRUZ 

(2009/2010), intitulada “Avaliação Nacional das Comissões Intergestores Bipartites (CIB): as CIB e 

os modelos de indução da regionalização do SUS”, que teve como objetivos mapear os processos 

de regionalização, identificando a dinâmica de funcionamento das CIB neste processo, e como 

resultado: “Os resultados da pesquisa sugerem ganhos de institucionalidade do processo de 

regionalização mesmo em contextos histórico-estruturais e político institucionais desfavoráveis, 

entretanto, tais dificuldades comprometem maiores avanços e a sustentabilidade da política 

desenvolvida em muitas regiões. Por outro lado, percebeu-se certo reducionismo da concepção de 

regiões de saúde, ao se dar preponderância à lógica organizativa baseada em redes e fluxos.” 
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Fez referência, ainda, ao Ciclo de debates com Estados e COSEMS, realizados no 1º semestre de 

2011, cujas questões orientadoras, tiveram como resultado o que se segue: 

(1) qual a importância do processo de Regionalização, como diretriz estruturante da 

descentralização de ações e serviços?Garantir o direito à saúde, promovendo a equidade e 

contribuindo para a redução de desigualdades sociais; diminuir vazios assistenciais; 

garantir o acesso resolutivo; permitir uma gestão solidária, cooperativa com  

compartilhamento de responsabilidades (organizar ações e serviços de saúde em rede de 

atenção; fortalecer o processo de descentralização e o papel do Estado e dos municípios; 

intensificar a negociação e pactuação entre gestores e direcionar investimentos;). 

(2) quais os parâmetros que orientaram a configuração das regiões e a constituição dos 

respectivos colegiados de gestão regional? Contigüidade territorial; malha viária (rede de 

transporte); rede de comunicação; acessibilidade; suficiência da atenção básica e 

realização de parte da média complexidade; fluxos assistenciais; perfil socioeconômico e 

cultural; perfil epidemiológico; critério populacional e critérios de escala e escopo. 

(3) como garantir a “governança” de uma região de saúde, dada as características 

federalistas de nosso país? institucionalizar a CIR; garantir as pactuações entre regiões na 

CIB; ter maior participação do gestor estadual; criar Câmaras Técnicas; garantir a 

continuidade de projetos regionais, pelos membros da CIR; ampliar a participação de 

outros atores no processo de governança regional (Conselhos de Saúde, movimentos 

sociais, iniciativa privada, etc); estabelecer parcerias entre SES, Regionais do Estado e 

Cosems; contar com apoiadores de campo; existência de Consórcios Públicos e a existência 

de Ouvidorias. 

(4) quais são as inquietudes e desafios colocados hoje para este processo?, Fortalecer as CIR; 

desenvolver cultura solidária entre os entes federados, bem como definir as reais  

responsabilidades sanitárias de cada um; cumprir as pactuações entre gestores na região de 

saúde; garantir a pactuação entre regiões de saúde intraestaduais e interestaduais; superar as 

dificuldades de acesso e deslocamento no território; desconcentrar serviços de saúde; ampliar a 

descentralização de serviços de média complexidade; ampliar a capacidade instalada; financiar 

adequadamente o sistema; Articular regiões de saúde e regiões administrativas do Estado; evitar a 

interferência de fatores político-partidários; construir regiões de saúde interestaduais; implantar 

processo de regulação; regular os prestadores privados; consolidar a Atenção Básica como 
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ordenadora da rede de atenção à saúde; qualificar os gestores e servidores da saúde; interiorizar e 

fixar profissionais; instituir processos de monitoramento e avaliação; utilizar os instrumentos de 

planejamento e gestão e garantir a participação e controle social. 

Por fim, considerou a agenda para implantação do Decreto 7.508/11 e aprimoramento do Pacto 

pela Saúde, decorrente de oficina tripartite, realizada no final do ano de 2011, onde foi definido 

que as bases e o método para o processo de avaliação da conformação das regiões de saúde, 

como parte do aprimoramento e qualificação das CIR no âmbito de cada Estado, deveriam 

também ser objeto de pactuação tripartite e servir de base para a implementação desse processo 

pelas SES e Cosems, nas CIB . Informou que este documento está pronto para discussão no grupo 

de trabalho de gestão da CIT e que foi construído com base nos aspectos a serem observados na 

implantação das regiões de saúde, balizados em dois componentes: gestão e atenção à saúde. Do 

ponto de vista da gestão foram divididos os seguintes subcomponentes: territorial, planejamento, 

governança, participação social e financiamento e para a atenção à saúde, os elementos dispostos 

no Decreto 7.508/11: atenção básica, vigilância em saúde, atenção psicossocial, urgência e 

emergência, atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar.  

 

5.2. Planejamento Regional e Mapa da Saúde 

 

Adriana Oliveira, coordenadora geral de articulação dos instrumentos da gestão interfederativa, 

deu sequência as atividades da Mesa, desejando um bom dia a todos e enfatizando que o 

Encontro aborda temas de muita densidade de formulação teórica e ainda de experiência de 

implementação no SUS. Na sequencia, abordou o Planejamento em Saúde como tema com vasta 

produção acadêmica, cujo ganho da institucionalidade do processo no SUS merece destaque 

nesses 20 anos. Todavia considerou que diversos desafios ainda estão colocados para a gestão do 

Sistema e nesse sentido, indicou que este momento de discussão da implementação dos 

dispositivos do Decreto nº 7508/2011 é uma oportunidade rara para discussão do Planejamento 

do SUS. 

Destacou que sua participação na mesa tem como objetivo dialogar sobre os pressupostos 

pactuados pela CIT em novembro de 2011, com foco no planejamento regional integrado, 

abordando as questões e modelagem do processo do mapa da saúde e sua interface com a 

conformação do COAP. 
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Considerou que o Planejamento do Sistema é entendido como responsabilidade sanitária dos 

entes federativos, devendo ser desenvolvido de forma contínua, articulada, integrada e 

ascendente, contemplando na sua conformação o monitoramento e a avaliação, por incorporar as 

demandas suscitadas nos municípios. Desse modo, o processo de elaboração dos planos de saúde 

deve, além de permitir o diálogo entre os entes, compatibilizar as necessidades de saúde da 

população refletidas nas políticas de saúde.  

Reforçou que o processo de Planejamento observa as Diretrizes Nacionais estabelecidas pelo CNS, 

aprovadas em novembro de 2011, e também as prioridades definidas pelos Conselhos de Saúde de 

cada ente federado. Face ao exposto, avaliou que o grande desafio posto ao Sistema é a dinâmica 

do planejamento da saúde no âmbito estadual, que deve ser feito de forma regionalizada e que 

contemple as especificidades presente nas Regiões de Saúde.  

Realçou ainda que a identificação das necessidades de saúde como base para o processo de 

planejamento, sendo essas identificadas por critérios epidemiológicos, demográficos, 

socioeconômicos, culturais, cobertura de serviços, entre outros, que orientam a tomada de 

decisão dos gestores, em relação ao conjunto de intervenções a serem implementadas nos 

territórios, traduzidas na formulação dos planos de saúde (PS) e na operacionalização da 

Programação Anual de Saúde (PAS), com objetivo de organizar as ações e serviços nas redes de 

atenção à saúde, sendo que a perspectiva é que o instrumento Mapa de Saúde possa contribuir 

com essa identificação. 

Disse ainda que o exercício do planejamento integrado do SUS implica em discussão permanente 

da política de saúde e sua execução nas Comissões Intergestores, em que pese que a normativa 

federal ainda ocupe muito a agenda das CIB e CIR, dessa forma salientou a necessidade de se 

trabalhar para uma governança mais horizontal.  

Ainda sobre o planejamento regional integrado, a palestrante disse que esse deve considerar os 

planos de saúde de cada ente federado e a programação anual, e assim dialogar com o processo 

de contratualização, no tocante ao reconhecimento da região de saúde como território dinâmico. 

Abordou ainda que o planejamento do SUS também orienta os instrumentos de planejamento de 

governo: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 

(LOA), e que a estruturação dos PS é baseada em: diretrizes, objetivos e metas e operacionalizado 

pela PAS. 
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Destacou que a proposta para o planejamento regional é de se vislumbrar um processo integrado 

no âmbito da região de saúde conformado a partir do que esteja planejado para cada ente 

federado, o que será comum e assumido enquanto compromisso regional. Ponderou o Relatório 

de Gestão como principal instrumento para evidenciar os resultados alcançados com a 

implementação do planejamento em cada ente e também na região de saúde.  

Abordou em sua apresentação a estrutura do COAP, pois avaliou que dialoga com os momentos 

do planejamento e seus produtos, nesse sentido, deu ênfase a parte II que trata das 

responsabilidades executivas e nessa estão abordadas as diretrizes, objetivos, metas e indicadores 

conformando o compromisso dos entes federados, ou seja, a intervenção no território da região 

de saúde. 

Ressaltou o desafio da capacidade de planejamento nas regiões de saúde, e considerou que falar 

de governança é também falar de processo de planejamento, assim, citou outro desafio, qual seja 

estruturar as CIR para o planejamento de saúde.  

Recordou pactuação da CIT ocorrida em novembro de 2011, que versa sobre o planejamento em 

saúde, cuja resolução encontra-se em vias de publicação. Tal documento orienta que as Comissões 

Intergestores devem adotar uma organização para o processo de planejamento integrado, 

apontando que as CIR devem constituir uma Câmara Técnica permanente que possa atuar e 

processar as discussões, e ainda a necessidade de definição de metodologia que seja aplicável à 

realidade regional, possibilitando o acompanhamento permanente do COAP nas CIR. Enfatizou 

que não se trabalhará nacionalmente metodologia única, o que serão observados são 

pressupostos e estrutura padrão dos instrumentos de planejamento. 

Referente ao mapa da saúde a palestrante abordou que esse instrumento descreve 

geograficamente a distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados 

pelo SUS: próprio e privado complementar e iniciativa privada, no âmbito de uma região de saúde, 

considera a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir de 

um conjunto de indicadores de saúde.  

Sobre o mapa de metas disse que esse expressará as metas da saúde contratualizadas no COAP, 

inclusive as de investimento. E deverá ser organizado a partir de um conjunto de temas que 

abordam: estrutura do sistema, rede de atenção à saúde, condições sócio sanitárias, fluxo de 

acesso presente na região e para além dela, recursos financeiros disponíveis dos três entes 

federados, aspectos relativos ao trabalho e educação na saúde, o que se tem no território 
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considerando as questões afetas a ciência, tecnologia, produção e inovação e gestão do sistema. 

Informou que o MS disponibilizará uma ferramenta como cooperação técnica a estados e 

municípios para elaboração dos mapas de saúde das regiões e será lançado em Alagoas no 

Congresso do Conasems e divulgou o endereço eletrônico da ferramenta: 

mapadasaude.saude.gov.br, falou da possibilidade que o instrumento permite de cruzamentos de 

dados de estrutura e cobertura de serviços e em seguida apresentou como exemplo mapas do 

Estado do Rio Grande do Sul. 

Falou sobre a proposta em discussão da modelagem do planejamento regional integrado que tem 

sido vivenciada e trabalhada a partir das observações dos Estados do Ceará, Mato Grosso do Sul e 

Rio de Janeiro que já iniciaram o debate da contratualização. O modelo tem a previsão de cinco 

momentos não necessariamente fragmentados, mas sim integrados, articulados e são estes: (1) 

definição da territorialização das regiões de saúde, (2) construção do mapa da saúde e o processo 

de análise situacional, (3) definição das intervenções, materializada em diretrizes, objetivos que 

são plurianuais e seguirão a mesma dinâmica de temporalidade de vigência do COAP, e definição 

das metas anuais e elaboração da programação geral das ações e serviços de saúde (PGASS), (4) 

definição das responsabilidades orçamentárias e financeiras, (5) definição dos processos de 

monitoramento, avaliação de desempenho e auditoria. 

Em relação à análise situacional observou que a abordagem segue a mesma orientação que já 

estava colocada para o Sistema, que são os aspectos relacionados as condições de saúde da 

população, aos determinantes e condicionantes de saúde e a gestão do SUS.  

Por fim, indicou a importância de explicitar os recursos de investimento e custeio dos três entes 

que vão viabilizar a implementação da programação geral das ações e serviços de saúde pactuada 

para a região de saúde e a definição dos processos de monitoramento, avaliação de desempenho 

e auditoria de todo esse ciclo de planejamento. 

 

 

 

 

 

http://www.mapadasaude.saude.gov.br/
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6. Assistência a Saúde 

 

MESA: Coordenação: Rodrigo Lacerda (CONASEMS); Palestrantes: Rodrigo Fernandes Alexandre 

(SCTIE/MS), Marcos Elizeu (SAS/MSb) e Sônia Brito (SVS/MS). 

6.1. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

O Coordenador da Mesa, Rodrigo Lacerda, agradeceu a oportunidade de participar do evento, 

passando a fala para Rodrigo Fernandes Alexandre, Coordenador-Geral do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, este agradeceu o convite e justificou a ausência do 

Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica, José Miguel do Nascimento Júnior, que 

encontrava-se em reunião no Ministério da Saúde, discutindo um relatório sobre complexo 

industrial da saúde. Mencionou o processo articulado com as áreas do MS, Anvisa, CONASS e 

CONASEMS, que culminou com a construção da nova RENAME, pactuada em 16 de fevereiro de 

2012, e publicada na Portaria nº 533, de 28 de março de 2012. Destacou a mudança e ampliação 

do conceito de medicamentos essenciais para o Brasil, e que a RENAME 2012 compreende a 

seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos 

no âmbito do SUS, sendo, pois uma lista positiva de oferta. Com a Lei nº 12401, de 2011 e com o 

Decreto nº 7508, de 2011, dois documentos oficiais, que racionalizam o uso dos medicamentos e 

insumos alocados na nova RENAME, foram fortalecidos: Formulário Terapêutico Nacional (FTN) e 

do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Relembrou que, a cada dois anos, o MS 

consolidará e publicará as atualizações da RENAME, respeitadas as recomendações da Comissão 

Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), que é formada 

por CONASS, CONASEMS, MS, Conselho Federal de Medicina, CNS. 

Esclareceu que esta primeira RENAME, pós Decreto nº 7.508/2012, ainda não traz uma relação 

que explicita todas as demandas por tecnologias, por medicamentos no SUS, mas acredita que à 

medida que se avança os trabalhos da CONITEC se terá uma relação propriamente do que será 

ofertado, sem a necessidade de complemento por estados, Distrito Federal e municípios, ficando 

suplementar apenas os medicamentos para atendimento de situações epidemiológicas 

específicas. 

Referente ao acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica fez menção à Portaria n° 

2928, de 12 de dezembro de 2011, que dispõe sobre os § 1º e 2º do art. 28 do Decreto n° 7.508, 

de 28 de junho de 2011, que versam sobre a possibilidade dos entes federativos ampliarem o 

acesso do usuário à assistência farmacêutica, estabelecendo, assim, que poderão ser aceitas 
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documentações oriundas de serviços privados de saúde no âmbito do SUS. Abordou, também, que 

nas diretrizes nacionais da RENAME, publicada na Resolução CIT n° 1, de 17 de janeiro de 2012, 

são estabelecidos como princípios: universalidade, efetividade, eficiência, sustentabilidade 

financeira, comunicação, racionalidade no uso dos medicamentos e serviços qualificados, de modo 

a garantir a oferta de medicamentos com qualidade e de forma humanizada aos usuários do SUS. 

Explanou que a RENAME é estruturada com os seguintes componentes: básico, estratégico e 

especializado, consta ainda de uma relação de insumos farmacêuticos e medicamentos de uso 

hospitalar. Em referência ao último grupo, enfatizou que esses são os que integram os 

procedimentos financiados pelas Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) e pelas 

Autorizações de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) e os descritos nominalmente em códigos 

específicos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do SUS, 

cujo financiamento ocorre por meio de procedimento hospitalar, sendo que serão posteriormente 

definidos pelo Ministério da Saúde os demais medicamentos que deverão integrar a Relação 

Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar. 

Enfatizou, também, que qualquer inclusão na RENAME deverá observar a existência de registro na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Sendo de responsabilidade do Ministério da 

Saúde consolidar e publicar as atualizações a cada dois anos, porém, disponibilizará na internet as 

alterações considerando a dinamicidade do processo. 

Por fim, sobre os medicamentos inseridos nas ações e serviços de saúde das Políticas Nacional de 

Atenção Oncológica, Oftalmológica e de Urgências e Emergências, explicou que estão 

contemplados na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), tendo o 

comprometimento do MS em futuramente incorpora-los a RENAME. 

O Coordenador da Mesa complementou informando que nesse período de 90 dias para o início da 

vigência da RENAME, o grupo de trabalho de Ciência e Tecnologia da CIT reunir-se-á para cuidar da 

atualização das portarias dos componentes da assistência farmacêutica. 

6.2. Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

 

Marcos Elizeu, coordenador geral de planejamento e programação das ações e serviços de saúde, 

agradeceu o convite e iniciou sua fala dizendo que a RENASES 2012 foi elaborada a partir das 

definições do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 e publicada como a Resolução Tripartite 

nº 2, de 17 de janeiro de 2012. Destacou, contudo, que essa primeira versão contempla todas as 
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ações ofertadas pelo SUS na data da publicação do aludido Decreto, com acréscimo dos novos 

serviços até o dia 02 de maio de 2012, data da edição da Portaria nº 841 de 02/05/2011 que 

publicou a RENASES, já disponível no site do Ministério da Saúde, disse ainda que estão 

contempladas na relação às redes temáticas: cegonha, urgência e emergência e psicossocial. 

Grifou que a RENASES será de grande importância para toda a população que utiliza os serviços do 

SUS, na medida em que torna transparentes as ações e serviços disponibilizados à sociedade para 

atendimento da integralidade da assistência e que são financiados com recursos da Saúde. 

Historiou o processo de construção da RENASES, que foi coordenado pela Secretaria de Atenção à 

Saúde (SAS) e Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tendo como parceiro a Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa que ofertou para este trabalho a consultoria do Grupo do Consórcio 

Hospitalar da Catalunha (CHC), que dispõem lá na Catalunha, Espanha, de uma carteira de 

serviços. 

Informou que as inclusões, exclusões e alterações de ações e serviços da RENASES serão realizadas 

pela CONITEC, cabendo ao MS consolidar e publicar as atualizações a cada dois anos. Sendo 

facultado aos estados, Distrito Federal e municípios complementarem esta relação, porém com 

financiamento próprio para execução destas complementações. 

Ainda sobre o financiamento das ações e serviços da RENASES, citou o artigo 2º da Portaria que 

publicou a relação, enfatizando que será tripartite, conforme pactuação, observando que a oferta 

das ações e serviços pelos entes federados deverá considerar as especificidades regionais, os 

padrões de acessibilidade, o referenciamento de usuários entre municípios e regiões e a escala 

econômica adequada, devendo o acesso a essas ações e serviços de saúde ser ordenado pela 

atenção básica (primária), fundado nas regras de referenciamento pactuadas intra e 

interregionalmente, de acordo com o COAP. 

Discorreu sobre a organização das ações e serviços constantes na RENASES agrupadas nos 

seguintes componentes: atenção básica (primária); urgência e emergência; atenção psicossocial; 

atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e serviços da vigilância em saúde. E na sequência 

apresentou como exemplo algumas codificações correspondentes à ação ou serviço de saúde 

definidas nos regramentos do SUS no tocante ao acesso e aos critérios de referenciamento na 

Rede de Atenção à Saúde. 

Procedeu a defesa da tabela Unificada de Procedimentos do SUS, pois discorda das críticas de que 

a Relação seria uma réplica da tabela, observando que a crítica deve ser para o financiamento, aos 
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valores aplicados a cada procedimento de saúde e não para o instrumento, pois esse é um banco 

de dados riquíssimo, inclusive na opinião dos consultores do CHC. Logo, a Tabela Unificada de 

Procedimentos do SUS permanece, mesmo com a RENASES. 

Por último, pontuou a metodologia proposta de como ficará a RENASES e a RENAME na 

programação geral, que está sendo pensada em componentes modeladores de redes temáticas, a 

qual a princípio contemple as redes: cegonha, urgência e emergência e psicossocial, permitindo, 

contudo, que sejam contempladas outras redes próprias de estados, municípios, sendo que as 

ações e serviços não identificados nessas redes terão a programação específica conforme os 

seguintes componentes específicos: vigilância em saúde, compreendendo a vigilância sanitária, 

assistência farmacêutica, assistência à saúde e gestão.  

Sônia Brito, diretora do Departamento de Ações de Gestão em Vigilância em Saúde, agradeceu a 

oportunidade de participar do evento e por isso agradeceu à SGEP, dando prosseguimento 

completou a explanação de Marcos Elizeu, citando que estava ali naquela mesa como 

representante da vigilância em saúde (VS), nessa compreendida a vigilância sanitária (VISA), por 

isso fez referência à presença de representantes da ANVISA no evento, disponíveis para sanar 

quaisquer dúvidas.  

Reiterou o processo de discussão e construção da RENASES e o desafio para o SUS, no tocante ao 

componente da VS, destacou que as ações são voltadas para a saúde coletiva, em que pese sua 

intervenção individualizada ou em grupos, sendo praticadas por serviços de: vigilância e atenção: 

primária, ambulatorial, especializada, urgência e emergência e hospitalar.  

Reportou a dificuldade da VS em elencar as ações, uma vez que a área não tinha experiência com 

tabela, e mais, que qualquer agravo, doença se da na prática por todos os níveis de atenção, assim 

tripartitemente optou-se por trabalhar com as funções essenciais da vigilância em saúde, e nessas 

estão incluídas à gestão. Citou algumas ações de gestão da vigilância em saúde, a saber: análise da 

situação de saúde, planejamento, programação, acompanhamento e monitoramento, avaliação, 

regulação, gerência de unidades prestadoras de serviços. 

Enfatizou que as outras ações denominadas de funções essenciais da VS, não são de competência 

exclusiva da VS, pois envolvem também os serviços de atenção primária até hospitalar. Na 

sequência elencou estas ações: alerta e resposta a surtos e eventos de importância, notificação e 

investigação de eventos de interesse em saúde pública. Além de busca ativa para interrupção da 

cadeia de transmissão, controle de vetores, reservatórios e hospedeiros, diagnóstico laboratorial 
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de eventos, vacinação, oferta de tratamento clínico e cirúrgico para doenças de interesse de saúde 

pública, realização de inquéritos epidemiológicos, prevenção de doenças e agravos e promoção da 

saúde.  

Por último, citou algumas ações e serviços da Vigilancia Sanitária: autorização de funcionamento 

de empresas sujeitas a VISA; registro, notificação, cadastro sanitário de produtos; anuência de 

importação e registro de exportação; anuência prévia de patente; regulação de preço de 

medicamentos e produtos para Saúde; credenciamento e habilitação de laboratórios analíticos; 

controle sanitário e orientação de viajantes; monitoramento sanitário de produtos e serviços e 

gerenciamento do risco sanitário. 
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7. Manifestação da Plenária a respeito das Mesas: Organização do SUS e 
Assistência à Saúde 

 

Dando prosseguimento aos trabalhos, a Mesa foi recomposta e aberta à palavra a plenária para 

questionamentos, esclarecimento e ou provocações de discussão. 

A secretária executiva da CIB TO questionou sobre a redefinição do conceito de medicamentos 

essenciais, financiamento da assistência farmacêutica e programação ascendente. Em seguida a 

apoiadora descentralizada do Departamento de Articulação Interfederativa (DAI) no Estado do Rio 

de Janeiro, questionou sobre o ressarcimento da inclusão por estados e municípios nas listas 

complementares à RENAME de insumos e medicamentos que obtiveram parecer negativo da 

CONITEC. 

A representante do COSEMS de Minas Gerais refletiu sobre a desigualdade de tratamento no 

financiamento entre as regiões e argüiu como tratar esta desigualdade na lógica do Decreto nº 

7.508. 

A secretária executiva do COSEMS de São Paulo contextualizou a experiência da capital, que 

conformou Comissões de Gestores de Redes para articulação entre as regiões e questionou a 

cerca das estratégias para articulação das redes dos outros Estados e sobre as metas e o 

planejamento regional. Ponderou sobre a possibilidade de pactuação regional do acesso aos 

medicamentos especializados, pois avaliou que há lacuna em relação à responsabilidade do 

financiamento (município de residência X município de referência), nesse sentido questionou se 

haverá uma PPI da assistência farmacêutica. Referindo-se a RENASES interrogou sobre a 

compatibilização com o processo de regulação e programação das ações e os medicamentos 

contidos nos procedimentos da mesma. 

A representante da SES Ceará questionou quais seriam os procedimentos sobre o componente 

medicamento de uso hospitalar que não foram incluídos na RENAME, considerando que existe o 

número significativo de unidades hospitalares.  

O representante do departamento de assistência farmacêutica (SCTIE/MS) respondeu aos 

questionamentos e ponderações da Plenária fazendo a contextualização do referencial teórico, 

desde a década de 70 e enfatizando a dinamicidade do conceito de essencialidade. Nesse sentido, 

disse ainda que a demanda é latente e que por isso haverá a questão da lista complementar, 

constatando que há um caminho a ser trilhado por estados e municípios. Reforçou que a 

incorporação de novos medicamentos deve obedecer a critérios definidos pela CONITEC, que tem 
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o prazo de 180 dias para a emissão do parecer. Quanto à definição do financiamento à pactuação, 

é tripartite, e nesse sentido, o que está fora da RENAME é de responsabilidade local. Considerou 

que o parecer negativo da CONITEC não impossibilita o financiamento com recursos próprio de 

estados e ou municípios, e disse ainda que o parecer negativo de hoje, poderá ser revisto e torna-

se positivo futuramente, mediante novas evidências científicas. A partir do momento do parecer 

favorável e da pactuação da CIT o medicamento é incorporado na RENAME.  

O Assessor Técnico do Conasems contribuiu afirmando que a idéia é de que futuramente os 

medicamentos constantes das listas complementares sejam analisados pela CONITEC para 

provável incorporação à RENAME, sobre o olhar da linha de cuidado. E enquanto representante do 

Conasems, desaconselha a inclusão nas listas complementares de medicamentos com pareceres 

desfavoráveis da CONITEC. 

O representante da SAS ponderou a cerca de discussão e construção da RENASES, como 

instrumento norteador aos usuários do SUS, pontuando sobre o seu financiamento, e que os 

valores alocados não são valorizados. Reafirmou que as Redes, que já vinham numa discussão 

paralela, e se encontram em construção estão inseridas na RENASES, e o seu financiamento é 

pouco expressivo, pois vem como um incentivo, por ser orientador para o processo de 

programação de necessidades. O financiamento da RENASES faz parte da pactuação, cujo 

orçamento para gasto a ser alocado deve ser liberado à medida que se avança no processo 

organizativo e de constituição das Redes. Os critérios de acesso propostos tem caráter 

organizativo forte com base na regulação do sistema e orientador, inclusive para o judiciário 

respeitando-se as avaliações e protocolos clínicos, não sendo assim de livre escolha.  

Conasems reforçou que ao financiar por linha de cuidado, a exemplo da rede cegonha e da 

urgência e emergência, não restringir só a metropolitana, mesmo considerando que muitos dos 

serviços estejam ali disponíveis, servindo de referencia muitas vezes para o Estado como um todo, 

não podendo desconsiderar na organização dos serviços. 

A SAS corroborou com a sugestão do Conasems e esclareceu que a proposta do MS contempla 

também as regiões norte e nordeste como área prioritária, para escalonar ao longo do tempo e 

investir nas demais. 

A SGEP respondeu aos questionamentos e reflexões da plenária, alertando para a necessidade de 

olhares diferentes sobre o planejamento na saúde, avaliando o arranjo entre as necessidades de 



 

40 

 

saúde e a disponibilidade orçamentária que serão consideradas no mapa de metas, que deve 

prever o desenho da realidade que se quer alcançar. 

Contribuiu motivando a plenária e reiterando que o desafio posto para o SUS é de que a rede não 

se delimita no território, pois apresentam pontos que extrapolam o desenho do território, e nesse 

contexto o Decreto coloca a RENASES e RENAME numa lógica regional e não municipal, sendo o 

COAP o instrumento da manifestação da região de saúde.  

O representante da SES CE ponderou sobre o componente farmacêutico de uso hospitalar geridos 

por instituições filantrópicas que não entraram na RENAME, e questionou se há estudo para a 

incorporação desses medicamentos. 

A representante da CIB RS questionou sobre a conformação da região de saúde: um município 

compor uma única região de saúde e regiões interestadual e intraestadual.  

Representante da SGEP pontuou que a articulação entre várias regiões para processo de 

pactuação e referencia entre elas, por meio de constituição de grupos condutores – Redes, fica 

livre para cada Estado e CIB decidir junto com os municípios, por ser gestão do território, pois 

amplia a eficiência e a eficácia. E considerando o desafio posto, que a rede se constitui no espaço 

da região com pontos de atenção que ultrapassam o desenho geográfico do território, no futuro 

será exigido outros desenhos que hoje não se consegue visualizar. O Decreto coloca de forma 

muito forte a questão regional, no qual não estamos muito acostumados a trabalhar, porém na 

RENASES a discussão é toda regional, não é município a município, RENAME também, esta dada na 

logica regional, e à medida que vai se construindo o planejamento regional. Portanto, ao pensar 

uma rede que vai atender a algumas questões de saúde vai ser preciso pensar, por exemplo, a 

questão do acesso ao medicamento discutindo de forma pactuada, pois nacionalmente existem 

princípios e pressupostos. A discussão para implantação do contrato será regional, e os 

compromissos da união, dos estados e municípios serão para além do que foi dado, 

proporcionando melhorias no território. Por fim informou que a CONITEC é quem avalia a 

incorporação de medicamento que seja para todos numa relação nacional. Ressaltou ainda que os 

estados e municípios podem adiquirí-los, considerando a autonomia federativa, mas decisão 

caberá a CIR e CIB, pela necessidade de se atender alguns princípios postos na RENAME como 

eficácia, racionalidade, aos protocolos clínicos, universalidade e economicidade.  

Secretário da SGEP, Luiz Odorico Monteiro De Andrade agradeceu e parabenizou a equipe da ST 

CIT, e deu seguimento dizendo que o encontro é um esforço no debate do que considerou um dos 
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maiores desafios do SUS, a governança sistêmica, pois a relação interfederativa no setorial saúde é 

ainda mais acentuada que nos outros setores, uma vez que o secretário de saúde referencia e 

atende munícipes de outros municípios que não somente os de seus territórios, e com isso ele 

administra dinheiro próprio e também dos outros entes constantemente. Tal configuração 

representa um desenho de governança extremamente complexo para a articulação da gestão 

local, e dos trabalhos da coordenação sistêmica das redes estaduais e da coordenação do MS de 

rede sistêmica nacional. 

Relembrou que se não fosse a municipalização e a descentralização, jamais se teria conseguido em 

tão pouco tempo a construção do que é o SUS, competindo agora garantir cooperação técnica e 

financeira para os entes desse Sistema, de modo tal a construir e avançar com esse complexo 

sistema de governança regional, estadual e sistêmica nacional. Enfatizou o trabalho que precisa 

ser feito na comunicação entre as decisões da CIB para as CIR, nesse sentido pontuou a inovação 

tecnológica e adiantou que a SGEP tem como proposta dotar as Comissões de tecnologia para 

videoconferências, de modo a tornar mais dinâmica, interativa as reuniões, de modo a 

proporcionar a agilidade das propagações de informações e discussões nacionais para todos os 

envolvidos, citando, por exemplo, prefeitos, gestores e técnicos.  

O secretário disse ainda que o Decreto nº 7.508/2011 finalizou uma era de publicações 

infraconstitucionais, uma vez que a CIT passa a ser um espaço de pactuação onde prioritariamente 

o instrumento de decisão é expresso em resoluções assinadas pelo Ministro da Saúde, Presidente 

do CONASS e Presidente do CONASEMS. Informou que no Congresso do CONASEMS, em Alagoas, 

o Ministro de Estado da Saúde revogará algumas portarias dentre elas: NOB e NOAS. Nesse 

sentido, destacou que esse arranjo deverá ser seguido pelas demais Comissões Intergestores. 

Relatou o trabalho de construção da PPI, em que os secretários se reúnem, informam suas 

capacidades instaladas, recurso aplicado, fluxo de referenciamento entre os municípios, mas não 

discutem planejamento regional, pois o instrumento trabalha o que tem, não programa o futuro, 

não discute as necessidades de saúde da população. Por isso acredita que o COAP trará de volta o 

planejamento para o debate da agenda tanto de gestores de saúde, como entre os prefeitos, 

resgatando a responsabilização com o setor saúde por parte dos chefes do poder executivo. Em 

sua avaliação esse compromisso foi submergido após o período da Reforma Sanitária da década de 

80, em que os prefeitos voltaram mais responsabilizados para a educação.  
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Assim, enfatizou que a PPI foi frustrante porque era um processo em que se pactuavam 

indicadores com base nas necessidades de saúde da população, porém, na prática era deixado de 

lado para atender a dotação orçamentária correspondente à realidade do sistema, o que não era 

condizente com aquelas pactuadas para as necessidades de saúde. 

Por último, contou que a meta da SGEP é de que até o início de 2014 todas as regiões de saúde 

tenham realizado a assinatura do COAP. 
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8. Contrato Organizativo de Ação Publica (COAP) 

 
 

MESA: Coordenação, Lenir Santos (SGEP/MS). Palestrante, Fábio Landim Campos (DAI/SGEP/MS). 

Dando início à proposta dada para a mesa, a coordenadora, Lenir Santos, introduz o tema 

destacando que a inovação do COAP garantirá uma gestão compartilhada dotada de segurança 

jurídica, transparência e solidariedade entre os entes federativos, elementos necessários para a 

garantia da efetividade do direito à saúde da população brasileira, o centro do SUS. 

Na sequência, passou a palavra para Fábio Landim, Coordenador-Geral de Contratualização 

Interfederativa/DAI, que apresentou o cenário posto para início do processo de contratualização, 

destacando em sua apresentação que 70% dos municípios brasileiros possuem população menor 

que 20 mil habitantes. Nesse cenário é grande o desafio para a operacionalização da gestão de 

saúde no Brasil, no âmbito das regiões de saúde instituídas pelos estados, como espaço territorial, 

que tem a finalidade de garantir um amplo rol de ações e serviços em saúde, nos termos do art. 

198 c/c inc. II do art. 7º da Constituição Federal.  

Nesse sentido, trouxe em sua fala a importância do artigo 198 da Constituição Federal e da 

estrutura de implementação do decreto nº 7.508/2011, que regulamento aspectos da Lei 8080/90, 

enfatizando que o COAP é um instrumento da gestão compartilhada e tem a função de definir 

entre os entes federativos as suas responsabilidades no SUS, permitindo, a partir de uma região de 

saúde, uma organização dotada de unicidade conceitual, com diretrizes, metas e indicadores, 

todos claramente explicitados e que devem ser cumpridos dentro de prazos estabelecidos. Tudo 

isso pactuado com clareza e dentro das práticas federativas que devem ser adotadas num Estado 

Federativo. Destacou que esse instrumento é norteado por três principais vertentes: maior 

eficiência e transparência na Gestão do SUS, mais segurança jurídica nas Relações Interfederativas 

e maior controle social. 

Referente à operacionalização do referido decreto presidencial, institui-se no âmbito do Ministério 

da Saúde, um Comitê Gestor, que é composto por representação política de todas as Secretarias 

do MS, reunindo-se sistematicamente para discutir os detalhes da 

operacionalização/implementação dos dispositivos trazidos pelo decreto. Como desdobramento 

do Comitê Gestor, foi instituído o Grupo Executivo do COAP, com representação técnico-política 

de todas as áreas do MS e com o objetivo de discutir especificamente sobre a estrutura, normas e 
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fluxos para a formalização dos COAP, assim como para dar subsídios às pactuações tripartites 

acerca desse instrumento de gestão. 

O palestrante demonstrou também o aprimoramento dos instrumentos que integraram o Pacto 

pela Saúde (2006-2012) e como serão trabalhados dentro do COAP a partir de 2012.  

Em sua apresentação destacou o fluxo para elaboração e assinatura do COAP, as 

responsabilidades organizativas, executivas e orçamentário-financeiras. Foram enfatizadas 

também as responsabilidades para as CIR quanto ao monitoramento, avaliação e auditoria, além 

de temas afetos as normas gerais e fluxos do COAP. Salientou que tanto o modelo nacional do 

contrato organizativo de ação pública, quanto as norma e fluxos para a sua elaboração foram 

discutidos e pactuados de forma tripartite, configurando-se em uma inovação para a gestão 

pública brasileira, contribuindo para uma administração pública democrática.    

Versou sobre a relação existente entre o COAP e o Índice de Desempenho do SUS (IDSUS), em 

consonância com o incentivo de desempenho a ser considerado no Bloco de Gestão. Ressaltou, 

ainda, as sanções administrativas que poderão ser aplicadas aos entes federativos em caso de 

descumprimento do contratualizado e a integração entre o planejamento regional e o processo de 

elaboração do COAP. 

Durante o período de debate e discussão do tema foram apresentadas dúvidas referentes ao 

processo de assinatura do contrato, a relação deste instrumento com exigências do Ministério 

Público, situações referentes a municípios que não queiram assinar o COAP e suas conseqüências 

para o ente e para a região de saúde, a relação entre COAP e o processo de regionalização, o papel 

dos gestores frente ao processo de contratualização, e também sobre as estratégias que serão 

adotadas para o monitoramento do COAP.  

Questionou-se a participação do Controle Social no COAP e também as sanções previstas no caso 

de descumprimento. O palestrante esclareceu os pontos de dúvidas suscitados, informando que 

está pactuado no âmbito tripartite que o descumprimento de quaisquer das cláusulas e condições 

previstas no COAP será objeto de discussão na CIR e/ou CIB, sempre com vistas à sua 

regularização, mediante termo aditivo ao contrato. O termo aditivo deverá dispor sobre prazos e 

formas de cumprimento das cláusulas e condições contratuais não cumpridas, quando então o 

ente signatário responsável pela transferência de recursos financeiros em relação à cláusula em 

condição não cumprida, deverá ser ouvido obrigatoriamente nas Comissões Intergestores. Assim, 

quando ocorrer descumprimento das cláusulas e condições do contrato, deve ser feita a 
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comunicação dessa situação à CIR e CIB, por qualquer um dos entes  signatários, cabendo a estas 

comissões notificarem os entes correspondentes para apresentarem as suas justificativas. Em 

todas as situações de descumprimento das cláusulas, condições e programações do contrato 

deverá haver a participação de todos os entes signatários nas Comissões Intergestores Regional e 

Bipartite para a devida negociação. Caso não se obtenha consenso, tal tema deverá ser 

encaminhado para apreciação da CIT, que buscará orientar a resolução do caso. 

Respondeu que o contrato, por ser um instrumento dinâmico, não é o começo nem o fim do 

processo, e que o cumprimento de todas as demais etapas que antecedem a assinatura do COAP 

(constituição de regiões de saúde e das CIR, planejamento regional integrado, pactuação de 

responsabilidades referentes à Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES e 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME, dentre outras) já pode ser considerado 

um grande avanço para a sistema. Enfatizou a importância da assinatura do COAP pelos gestores 

do executivo e também sobre a construção da estrutura da Programação Geral de Ações e 

Serviços de Saúde – PGASS, que deverá ser utilizada junto à RENASES e também com relação à 

RENAME. Sobre o monitoramento do COAP, ponderou que este deverá se dar no campo da Região 

de Saúde. Para o controle social, Fábio informou estar assegurado que o COAP, na íntegra, deverá 

ser disponibilizado para os conselhos de saúde, vez que expressam as escopo dos planos de saúde 

dos entes federados que compõem a região de saúde, assim como a possibilidade de 

acompanhamento por intermédio do Portal da Transparência do SUS. 

Lenir Santos, coordenadora da mesa e consultora da Secretaria de Gestão Estratégica e 

Participativa do Ministério da Saúde, ponderou que todo ano ocorrerá aditamento obrigatório ao 

contrato, no qual será feita uma revisão, contemplando as alterações registradas em ata na CIR 

durante esse período. Enfatizou que o produto final do COAP é a atenção prestada de forma 

integral à população. Em relação à aplicação de penalidades informou que estas estão dispostas 

na Lei complementar 141/2012, não podendo haver outros tipos de sanções. 

André Bonifácio, Diretor do DAI, finalizou as atividades da mesa informando que o prazo para 

preenchimento do Sistema de Apoio à Construção do Relatório de Gestão (SARGSUS) foi 

prorrogado até o final de julho de 2012, em virtude da lentidão do sistema e lembrou ainda o final 

do prazo para envio à ST CIT da situação dos relatórios dos anos 2007 a 2010, em seguida 

convidou para que todos se dirigissem para a atividade “café com ideias”. 
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9. Café com Ideias 
 

MESA: Mediador: André Bonifácio (DAI/MS); Debatedores: Lenir Santos (consultora SGEP/MS), José 
Carlos Silva (consultor SE/MS) e o Deputado Federal Rogério Carvalho.  

O evento ocorre mensalmente no MS e dentro da programação do Encontro das Comissões 

Intergestores contou com a participação do mediador da Mesa, o Diretor do DAI André Bonifácio e 

os debatedores: Lenir Santos, consultora SGEP/MS, José Carlos Silva, consultor da SE/MS e o 

Deputado Federal Rogério Carvalho, todos debateram acerca dos Aspectos do Decreto 7508/2011 

e as interfaces com a Lei Complementar 141/2012. 

Lenir Santos falou que a Lei Complementar nº 141, de 2012, é uma Lei complexa de difícil 

interpretação, que reforça a regionalização e traz a novidade dos planos e metas regionais de 

saúde, guardando coerência com o Decreto nº 7508, de 2011, ao que se refere às ações e serviços 

de saúde para os recursos mínimos de saúde, e, portanto com a RENASES e a RENAME. Reiterou o 

desafio interfederativo do SUS, em que os atores devem alcançar consensos. Considerou a 

necessidade dos entes em rever o Decreto nº 3964, de 10/10/2001, que dispõe sobre o fundo 

nacional de saúde, no tocante a ordenação e destacou a obrigatoriedade dos gestores em 

construir o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (REREO). Enfatizou que o Decreto esta 

compatível com a Lei Complementar, pois não encontrou quaisquer partes que estejam sendo 

revogadas. Referiu-se ainda a movimentação dos recursos da União, abordou que a metodologia 

de transferência para custeio das ações e serviços públicos de saúde deverá ser pactuada na CIT.  

Questionada sobre as sanções e a responsabilidade do encontro de contas Lenir Santos disse que 

os artigos 26 e 27 tratam das penalidades. Completou dizendo que o Termo de Ajuste Sanitário 

(TAS), deixa de existir, uma vez que não há mais devolução de recursos, mas sim a realocação do 

recurso que não foi aplicado no que foi previsto.  

Respondeu ao questionamento sobre a transferência de recursos no tocante aos serviços de 

referências e contra-referências na região de saúde, dizendo que a transferência de recursos é 

para fazer uma equidade sistêmica. A união e o estado devem ajudar o município que atende 

também outros municípios. 

Rogério Carvalho refletiu acerca do desafio para assegurar o direito à saúde. Não há um consenso 

nacional sobre o que seja o nosso sistema de saúde. Considerou que o sistema de saúde ainda 

mantém a lógica do INAMPS. Destacou que o debate da corresponsabilização só começou década 
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passada. Refletiu que a universalidade não define a natureza do Sistema, ela define apenas para 

quem é o Sistema, o que define o SUS é a integralidade, e apesar disso foi o princípio mais 

negligenciado, em que pese às ações da ESF e do SAMU. Enfatizou que devemos encarar o debate 

de que o município não tem total liberdade em suas ações, pois parte dessas devem ser reguladas 

pela esfera federal, pois o cidadão, antes de ser apenas munícipe, ou do estado, ele é brasileiro. 

Questionou: como dosar o respeito à autonomia e criar mecanismos que operacionalizam uma 

gestão conjugada? 

José Carlos corroborou e concordou que a Lei Complementar é complexa, e nesse sentido 

questiona-se como compatibilizá-la para o SUS real. Refletindo que em algum momento será 

necessária a revisão da Lei. Referiu que a LC reitera que o planejamento deve ser ascendente e 

chamou atenção para os tempos dos entes federativos que são diferentes, considerou que os 

municípios vão começar a operacionalizar a LC em 2013 e em alguns casos somente em 2014. 

Refletiu que o foco da Emenda Constitucional nº 29 era conseguir mais recursos para saúde e 

definir o que era ou não serviço de saúde. Admitiu que já foram realizadas 11 reuniões internas no 

MS e 02 externas para alinhamento a cerca do Art. 26 da Lei Complementar nº 141, de 2011. 

Observou que a referida Lei amplia as atribuições do Sistema Nacional de Auditoria que tem que 

auditar a aplicação da Lei e obrigatoriamente notificar todos os órgãos de controle. A propósito da 

metodologia para transferência de recursos fundo a fundo, considerou validar portarias existentes 

e a importância da discussão nesse momento, por temer fragilização do processo. Finalizou 

analisando que não basta atos ou decretos sem sustentação jurídica. 

Questionados sobre como encerrar o mandato municipal sem deixar pendências e como dosar a 

autonomia interfederativa com a necessidade administrativa, Lenir Santos ponderou que a Lei não 

vai ser implantada em 2012, a Constituição Federal deve ser respeitada, igualmente as leis 

anteriores. A respeito dos critérios para partilhar recursos, advertiu que deverão ser ressalvados 

no plano de saúde. Finalizou dizendo que o valor maior é a questão da articulação interfederativa 

presente o tempo todo, nesse sentido a busca pelos consensos. Ao que José Carlos complementou 

assegurando a premência de diálogo com a área de finanças, notando a necessidade de observar a 

LC nos aspectos contábeis e de adequar com o Decreto nº 3964, de 10/10/2001, que dispõe sobre 

o fundo nacional de saúde e dá outras providencias. E sobre o aporte de recursos, considerou 

observar a Matriz de REREO (Relatório Resumido de Execução Orçamentária).  
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10. Regras de transição para os processos operacionais decorrentes da 
implementação dos dispositivos do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011  

 

MESA: Coordenação: Washington Abreu (SES/BA). Palestrantes: Adriana Oliveira (SGEP/MS), Marta 

Coelho (SVS/MS), Paulo Bonilha (SAS/MS) 

O coordenador da mesa deu bom dia a todos e saudou a mesa, passando para a palestrante 

Adriana Oliveira, coordenadora geral de articulação dos instrumentos da gestão interfederativa, 

que apresentou o conteúdo geral que compõe as regras de transição entre os processos 

operacionais do pacto pela saúde e a sistemática do COAP, a partir de pactuação da CIT em abril 

de 2012, relembrou o processo histórico de construção dessas regras que iniciou com uma oficina 

tripartite em outubro de 2011 que discutiu o processo de aprimoramento do Pacto pela Saúde à 

luz dos dispositivos do Decreto n 7508/2011, e a definição das normas e fluxos do COAP. O 

documento de regras de transição aborda adesão ao pacto, responsabilidades sanitárias, 

pactuação unificada e a sistemática do COAP. 

A palestrante informou que a CIT de abril encerrou o rito de homologação dos Termos de 

Compromisso de Gestão (TCG), indicou que tem um residual de 974 municípios que não aderiram 

formalmente ao Pacto pela Saúde, e destacou que todos entes federados passarão a assumir as 

responsabilidades sanitárias definidas no anexo I da resolução, disse ainda que essas 

responsabilidades dialogam com o conjunto de responsabilidades que já estavam definidas na 

Portaria GM/MS n 399/2006. 

Enfatizou que as ações necessárias para implementação dessas responsabilidades serão 

trabalhadas no âmbito do processo de planejamento de cada ente federando, estando associadas 

à construção da PAS e vinculadas aos objetivos e diretrizes presentes no PS de cada ente federado. 

Comunicou que para os 105 municípios que não assumiram a gestão das ações de vigilância em 

saúde as CIB precisam discutir a pactuação dos recursos e encaminhar a resolução para a SVS, 

ficando revogada a exigência da adesão ao pacto para transferência de recurso federal.  

O documento de regras avaliza o protocolo entre entes públicos (PCEP) estabelecido na Portaria 

GM/MS n 161, de 2010, que fica mantido como instrumento que regula a relação entre gestores 

do SUS quando unidades públicas de saúde situadas no território de um município estão sob a 

gerência de determinada unidade federativa e gestão de outra. E ajusta as regras e fluxo recursal 
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de Estados e Municípios em relação às pactuações intergestores, considerando a CIR como 

instância de recurso, por fim contempla a revogação de um conjunto de portarias, observou que 

sobre as portarias do Pacto pela Saúde inicialmente será revogada a 699/2006, estando em 

consulta na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde a situação de revogação da 399/2006. 

Em referência as regras de transição quanto à gestão dos prestadores de serviços, permanece a 

necessidade de discussão, negociação e pactuação da descentralização no âmbito das Comissões 

Intergestores e a informação dos recursos referentes à descentralização da gestão de prestadores 

deve ser registrada nos quadros da Portaria nº 1097/GM/MS, de 22 de maio de 2006, e seguir o 

fluxo nela estabelecido. 

No tocante as diretrizes, objetivos, metas e os 31 indicadores para pactuação no ano de 2012 

lembrou que constam no Anexo III da Resolução CIT, referente ao fluxo esclareceu que os 

Municípios pactuam as diretrizes, objetivos, metas e indicadores correspondentes à esfera 

municipal, aprovam no CMS, registram e validam no SISPACTO, competindo a SES a homologação 

no SISPACTO da pactuação municipal. Os Estados pactuarão as diretrizes, objetivos, metas e 

indicadores correspondentes à esfera estadual, aprovam no Conselho Estadual de Saúde, 

registram e validam no SISPACTO, assim fica suprimida a definição de uma proposta de meta 

Estadual por parte do Ministério da Saúde, bem como o processo de negociação e discussão em 

relação a esse conjunto de metas, porém permanece em mão dupla, ou seja, ascendente e 

descendente. 

Finalizou grifando que em consonância ao COAP, quando da assinatura pela União, Estados e 

Municípios esses assumirão as responsabilidades organizativas expressas da Parte I e as 

responsabilidades executivas da Parte II e observarão as diretrizes, objetivos, metas e indicadores 

constantes também na Parte II do COAP. Observou ainda em relação aos indicadores que: 27 

indicadores universais que são de pactuação obrigatória, sendo observados em todas as Regiões 

de Saúde; 41 indicadores específicos que são observados para as Regiões de Saúde onde forem 

identificadas as necessidades específicas; e 33 indicadores complementares de pactuação não 

obrigatória, sendo observadas as prioridades em conformidade aos planos de saúde. 

Dando prosseguimento às atividades da Mesa a representante da SVS, Marta Coelho, abordou as 

regras de transição para os processos operacionais decorrentes da implementação dos 

dispositivos do Decreto nº 7508, de 2011, no âmbito da vigilância em saúde, nesse sentido 
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corroborou com a informação de que os municípios que não assumiram a gestão das ações de 

vigilância em saúde, as CIB devem encaminhar, em 120 dias, Resolução à SVS/MS com a pactuação 

do recurso de vigilância em saúde. 

Em conformidade as responsabilidades sanitárias, recordou que os municípios deverão assumir a 

gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no âmbito local, compreendendo as 

ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, de acordo com as normas vigentes e as 

pactuações estabelecidas; 

Referente aos 31 indicadores de saúde constante na regra de transição, informou que 15 são da 

vigilância em saúde, sendo que um deles é de vigilância sanitária. Indicou ainda que das 11 

diretrizes as metas da VS estão inseridas em três, sendo na diretriz 2 uma única meta, na diretriz 3 

evidencia-se três metas e na diretriz 7, dez metas. Deu sequência a sua fala destacando que na 

diretriz 2, que versa sobre o aprimoramento da Rede de atenção às urgências, a meta da VS é 

ampliar o nº de unidades de saúde com serviços de notificação contínua da violência doméstica, 

sexual e/ou outras formas de violência, tendo como indicador o número de unidades de saúde 

com serviço de notificação de violência implantada. A ideia é de que se amplie cerca de 10% ao 

ano das unidades notificadoras. 

Na diretriz 3 que trabalha a promoção da atenção integral à saúde da mulher e da criança uma das 

metas é investigar óbitos infantil e fetal, cujo parâmetro mínimo esperado é que se chegue a 40% 

dessas investigações e em relação a meta de investigação dos óbitos maternos e os óbitos em 

mulheres em idade fértil (MIF) a perspectiva almejada é que se investigue 100%, e como última 

meta da diretriz 3, a redução do número de casos de sífilis congênita que se pretende medir pela 

incidência dos casos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Na diretriz 7 a redução dos riscos e agravos à saúde da população as metas já estavam 

estabelecidas no Pacto pela Vida, sendo elas: alcançar a cobertura vacinal com a vacina 

tetravalente/pentavalente em crianças menores de um ano em todos os municípios; aumentar 

gradativamente a proporção de cura dos casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera, até se 

chegar aos 85% conforme estabelece a Organização Mundial de Saúde (OMS); aumentar a 

proporção de cura dos casos novos de hanseníase, cujo parâmetro nacional é de 90%; aumentar a 

proporção de registro de óbitos com causa básica definida, cujo parâmetro nacional também é de 

90%; ampliar a proporção de amostras de água examinadas para o parâmetro de coliformes totais; 
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encerrar oportunamente as investigações das notificações de agravos compulsórios registradas no 

SINAN; ampliar o número de municípios com notificação de doenças/agravos relacionados ao 

trabalho, almeja-se nacionalmente um incremento de 10% ao ano; reduzir a incidência de aids em 

menores de 5 anos; reduzir a incidência parasitária anual (IPA) da malária na Região Amazônica, e 

reduzir o número absoluto de óbitos por dengue, cujo parâmetro nacional também é de cerca de 

10% ao ano. Referente ao último indicador noticiou que a área responsável no MS está 

elaborando uma nota técnica que elucidará porque se optou por números absolutos e não 

coeficientes. 

A chefe do Núcleo de Assessoramento à Descentralização das Ações de Vigilância Sanitária – 

NADAV/Anvisa/MS, Patrícia Ferraz, lembrou que o indicador que estava considerado no Pacto era 

o percentual de municípios que assumiam as ações estratégicas de Vigilância Sanitária (VISA), 

porém no sentido de aprimorar, foi negociado e pactuado com CONASS e CONASEMS o indicador 

referente ao percentual de municípios executando ações de VISA, quais sejam: cadastro de 

estabelecimento; instauração de processos administrativos; inspeção em estabelecimento sujeitos 

à vigilância sanitária, ficando a cargo das Comissões Intergestores, estabelecerem quais são essas 

inspeções; atividades educativas para a população e também para o setor regulado e por fim 

atendimento de denúncias. Enfatizou que esses indicadores serão acompanhados pelo SIA, e 

informou que ainda existem 135 vigilâncias não cadastradas que devem atualizar o cadastro 

nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) e consequentemente informar no SIA para 

apuração mais fidedigna desses indicadores. 

A palestrante Marta Coelho finalizou sua fala citando a distribuição dos 26 indicadores de 

vigilância em saúde que serão contemplados no COAP sendo: 13 universais, 11 específicos e 02 

complementares, que são optativos. 

Paulo Vicente Bonilha Almeida, coordenador geral da saúde da criança e aleitamento materno, 

abordou dois indicadores que são a razão da existência da “Rede Cegonha”: mortalidade infantil e 

materna, contemplados na diretriz 3, promoção da atenção integral à saúde da mulher e da 

criança e implementação da “Rede Cegonha”, com ênfase nas áreas e populações de maior 

vulnerabilidade, referiu que a pactuação prever uma redução de 5% desses índices, tendo como 

referência os resultados do ano anterior. 
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Em relação à mortalidade materna disse que a queda da taxa ainda é muito lenta, sendo também 

de queda a taxa de mortalidade infantil, já para essa última, uma comemoração parcial, pois o 

Brasil já cumpriu o estabelecido para o objetivo 4 do milênio, contudo, se nos compararmos com 

países da América Latina, identificamos que ainda temos taxas mais elevadas. O coordenador geral 

da saúde da criança acredita que à medida que os estados e municípios forem aderindo à “Rede 

Cegonha” este impacto na queda será maior, disse também que o acesso à atenção básica e a 

diminuição da pobreza, por intermédio do programa federal de distribuição de rendas são 

certamente fatores que contribuíram para esse processo. 

O coordenador da mesa procedeu aos trabalhos abrindo para a Plenária a possibilidade de 

realização de questionamentos e ou observações sobre os temas abordados. 

Nereu Mansano, assessor técnico do CONASS, fazendo referência aos dados 2011 da rede materna 

e considerando que a entrada no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) e a investigação 

desses óbitos não acontecem de forma breve destacou o cuidado que se deve ter com o uso das 

informações preliminares, por receio que esses sejam alterados. Destacou também que se deve 

ter cuidado com os dados cogitados pela Rede Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA), 

uma vez que essa rede desde o ano 2011 já não trabalha com os dados indiretos, pois orienta um 

fator de correção que deve ser aplicado em especial às regiões norte e nordeste.  

A secretária executiva da CIB MG questionou sobre o indicador proporção de serviços hospitalares 

com contrato de metas firmado: o contrato de metas firmado entre gestores e hospitais considera 

os serviços públicos, filantrópicos e privados? Sugeriu que essa dúvida seja respondida no 

instrutivo, ou que a área técnica responda. Solicitou que também sejam contemplados no 

instrutivo o que segue: alteração da faixa etária para a razão de exames de mamografias 

realizados, que com a nova pactuação contempla as mulheres de 50 a 69 anos; esclarecimentos no 

tocante a fórmula de cálculo sobre a saúde bucal; alerta para o indicador da cobertura 

populacional estimada pelas equipes de atenção básica considerando que antes o indicador era 

proporção da população cadastrada atendida pela Estratégia Saúde da Família (ESF). 

A representante da SES BA questionou sobre a abertura do SISPACTO e a publicação do instrutivo e 

a apoiadora descentralizada DAI/SGEP/MS para o Estado de São Paulo, solicitou à Mesa que 

explorasse mais detalhadamente os indicadores: universais, específicos e complementares. 
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Celina Silva, departamento de atenção especializada, respondeu a pergunta da representante da 

CIB MG referente ao indicador proporção de serviços hospitalares com contrato de metas firmado, 

explicando que consideram-se “hospitais contratualizados” as unidades hospitalares que 

estabeleceram junto aos gestores locais, metas quantitativas e qualitativas que visem o 

aprimoramento do processo de atenção à saúde e de gestão hospitalar,  vinculadas com os 

recursos financeiros.  

Dirceu Ditmar Klitzke, representante do Departamento de Atenção Básica, disse que a atenção 

básica conta com 10 indicadores do conjunto de indicadores do COAP, sendo 05 universais, 01 

específico e 04 complementares. Enfatizou que a mudança que mais gera dúvidas é o indicador de 

percentual de cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica, dessa forma, 

respondeu ao questionamento da representante da CIB MG, explicando que o indicador observará 

a população coberta pela Atenção Básica, tendo como referência 3.000 pessoas por equipe ESF e 

ainda as Unidades Básicas de Saúde (UBS) tradicionais.  

Adriana Oliveira, respondeu aos questionamentos da Plenária enfatizando o ano de transição, e 

explicou que em virtude do levantamento feito pelo Conasems no tocante as PAS já estarem em 

vigência nos municípios houve um acordo tripartite, de que as equipes técnicas municipais, 

estaduais e federal fizessem o processo de registro no SISPACTO entre os meses de junho e julho 

de 2012, grifou ainda a mudança do sistema e nesse sentido enfatizou que a abertura para registro 

das pactuações deverá ocorrer a partir da primeira quinzena de junho, sendo que o instrutivo já 

está publicizado para consultas. Em relação à categorização dos indicadores explicou que está no 

conjunto dos indicadores do COAP, no tocante aos 31 do SISPACTO, explicou que a especificidade 

desses será determinada pelo conjunto de informações do instrutivo, exemplificando o índice 

parasitário anual de malária, que é de pactuação exclusiva de estados e municípios da Região 

Amazônica. 

Apoiadora descentralizada DAI/SGEP/MS para o Estado de Goiás questionou ao DAE/SAS/MS sobre 

a definição dos “hospitais contratualizados”, recordando que o sentido relatado pela representante 

da SAS, se vincula com recursos financeiros. Celina Silva, respondeu que de fato para os 

prestadores públicos não são gerados recursos, e complementou informando que será mantido o 

incentivo já existente para os hospitais de ensino e filantrópicos, não havendo previsão para a 

incorporação de novos estabelecimentos. 
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A secretária executiva da CIB BA questionou a cerca de como se trabalhará a questão da estimativa 

para a cobertura da AB, observando que a ESF tem uma cobertura pautada em uma área adstrita, 

argüiu também sobre a gestão de prestadores pelos municípios, pois no Estado da Bahia, a 

discussão é feita no CS e na CIB, entretanto ocorrem situações em que os municípios não cumprem 

as pactuações estabelecidas e por fim solicitou esclarecimentos sobre as programações de ações, 

tendo como ponto de vista a pactuação de indicadores. 

O Dirceu Klitzke respondeu ao questionamento referente à cobertura de população adstrita em 

UBS tradicionais, reiterando o avanço que é o olhar para essas unidades de saúde, mas também a 

necessidade do olhar para o território, e para isso como parâmetro para esse indicador foi utilizada 

a equivalência de carga horária do profissional médico para equipe de Atenção Básica (tradicional) 

em relação à equipe da ESF. 

A secretária executiva da CIB AL explicitou a dificuldade de cumprimento dos prazos estabelecidos 

por portarias ministeriais, pois os desdobramentos dos trabalhos são produzidos e discutidos nas 

regiões de saúde, CS e CIB, e paralelo a todo este processo, tem o movimento das eleições 

municipais. Refletiu também a cerca dos prazos do termo aditivo do COAP, PS e do Relatório de 

Gestão, ressaltou que no mês de fevereiro não se tem ainda um relatório finalizado do ano anterior 

e nesse sentido questiona como proceder com o termo, e se há possibilidade de revisão desse 

prazo. 

O representante da SES DF, com o olhar para esse momento de transição, ponderou sobre o 

alinhamento dos instrumentos de planejamento e solicitou orientações para a elaboração do PS. 

Nessa mesma reflexão a representante do COSEMS PA questionou sobre quais os instrumentos de 

referência para cada momento.  

Adriana Nunes respondeu a secretária executiva da CIB AL e também ao representante da SES DF 

informando que a Resolução de transição não trará prazos, o que existe é um acordo tripartite para 

que se somem esforços no intuito de completar o processo de pactuação 2012 até o mês de julho, 

inclusive porque o conjunto de indicadores guarda relação direta e estreita com o do biênio 

2010/2011, e, portanto com o processo de planejamento que já era desenvolvido por Estados e 

Municípios, dessa forma dos 31 indicadores, somente 03 são novos.  

No tocante aos instrumentos de gestão que foi outra dúvida suscitada, realçou que o grande 

instrumento orientador da gestão é o PS, que se desdobrará anualmente na PAS, em que se 
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trabalha a operacionalização do Plano, as ações que serão implementadas para alcançar a meta 

estabelecida e referiu-se ao Relatório de gestão do SUS, destacando que além desse há atualmente 

por ocasião da publicação da Lei Complementar nº 141, de 2012, o Relatório Quadrimestral 

detalhado, sendo pois essencialmente esses os instrumentos de gestão e o COAP, como o que 

formalizará os acordos firmados na região de saúde. 

Observou que apesar do instrutivo, durante o processo de pactuação, dúvidas surgem porque o 

documento não consegue exaurir todas as informações, por isso divulgou o e-mail 

sispacto@saude.gov.br. 

A representante da SAS do núcleo de oncologia informou que a presidenta da República, ano 

passado, priorizou dois eixos de atuação: mama e colo de útero. Dessa forma, abordou o indicador 

7 da Diretriz 3: razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a 

população feminina na mesma faixa etária, destacando a atualização da faixa etária que antes era 

até 59 anos. E ainda o Indicador 8: razão de exames de mamografia realizados em mulheres de 50 a 

69 anos e população da mesma faixa etária, também a correção da meta, considerando que o 

exame é feito bienalmente. 

Dando seqüência aos indicadores da Diretriz 3, apresentou o indicador 9: seguimento/tratamento 

informado de mulheres com diagnóstico de lesões intraepiteliais de alto grau de colo de útero, 

observando que a meta é 100%. Finalizou sua participação agradecendo a colaboração das 

Comissões ao trabalho realizado pelo núcleo de oncologia que visitou nos últimos dois meses esses 

espaços de pactuação para divulgação da Rede de Atenção à Saúde para o Controle do Câncer, 

especialmente de mama e do colo do útero, no tocante a confirmação diagnóstica. 
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11. Apresentação do Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica 
(PROVAB) 

 

A Diretora do Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Mônica Sampaio de Carvalho 

agradeceu a coordenadora da ST CIT pela oportunidade de apresentar no encontro das Comissões 

Intergestores o contexto atual da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde 

(SGTES), sob comando recente de Mozart Sales, e a Política da Gestão da Educação e do Trabalho, 

em especial o Programa de Valorização dos Profissionais da Atenção Básica (PROVAB) em virtude 

de questões emergenciais e da parceria com as CIB que deverá ser estreitada nesse momento no 

campo da gestão do trabalho. 

Informou que as questões por ela apresentada poderão ser aprofundadas nas oficinas específicas 

que ocorrerão em Alagoas no Congresso do Conasems no período de 11 a 14 de junho. 

Em sua apresentação rememorou que o Plano Nacional de Saúde (PNS) aponta para o SUS a 

necessidade de: “contribuir para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e 

democratização das relações de trabalho dos profissionais e trabalhadores da saúde”, nesse 

sentido enfatizou que não adianta buscar a implantação das redes assistenciais, expandir serviços, 

sem investimento nas pessoas que executarão as políticas que estão sendo pensadas e 

elaboradas, destacou que hoje, mais de 3,7 milhões de pessoas trabalham no setor saúde (público 

e privado). 

A diretora realçou a situação atual de escassez de médicos para o SUS, e a formação centrada em 

procedimentos, considerou também a precária integração desse profissional de saúde com o 

Sistema, pontuou ainda a desarticulação do trabalho multiprofissional nos serviços de saúde para 

o atendimento das necessidades de saúde da população.  

Continuou sua explanação confirmando como desafios do SUS garantir acesso com qualidade em 

tempo oportuno a todos os cidadãos brasileiros e produzir a integralidade da atenção e do 

cuidado em saúde. Para isso, a SGEP considera como estratégia além de investir no aparelho 

formador dos profissionais de saúde, por meio do Programa Nacional de Reorientação da 

Formação Profissional em Saúde (PRO-SAÚDE) e do Programa de Educação pelo Trabalho para a 

Saúde (PET-SAÚDE), investir nos trabalhadores do SUS, e nesse cenário analisa ser importante 

focar nos processos de Educação Permanente, voltada para as necessidades de saúde, do Sistema, 

e dos trabalhadores, no desenvolvimento de novas competências que contribuam para a mudança 
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da realidade sanitária e que busca também promover a autonomia e responsabilização desses 

profissionais com o trabalho, e ainda o envolvimento da comunidade. 

Relembrou que o contexto legal da Educação Permanente esta observado na Portaria GM/MS nº 

1996, de 2007 e do Decreto nº 7508, de 2011 com o advento do COAP e a necessidade de se 

construir uma agenda estratégica com as Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES) em cada 

região de saúde.  

Mônica Sampaio falou ainda que não se pode discutir Educação Permanente (EP) sem priorizar o 

fortalecimento das 36 Escolas Técnicas do SUS e das Escolas de Saúde, dessa forma, a SGTES 

pretende fazer um diagnóstico, repensar todos os processos, para fomentar e incrementar a EP via 

essas instituições. Buscando igualmente mapear a necessidade de profissional de nível médio e 

ampliar a formação técnica meio do Programa de Formação de Profissionais de Nível Médio para a 

Saúde (PROFAPS), com foco nas prioridades das Redes de Atenção à Saúde. 

Referiu que foram ofertadas 600 vagas para o Programa de Apoio à Formação de Médicos 

Especialistas em Áreas Estratégicas (PRÓ-RESIDÊNCIA), sendo que a meta para o ano de 2013 é 

ampliar para mil vagas. Nesse contexto insere-se também a necessidade de se estabelecer a 

criação de mecanismos para alocação de profissionais de saúde em áreas/regiões com dificuldades 

de provimento, é o caso do PROVAB, Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), Programa 

Nacional de Telessaúde Brasil Redes e em análise na presidência da República o Programa Mais 

Médico.  

Informou também que consta do plano de trabalho da SGTES discutir o papel estado na regulação 

das profissões de saúde e do exercício e das competências profissionais, observando que hoje as 

discussões ainda estão fragilizadas e corporativas, com realidades diferentes pelo país.  

A palestrante referenciou os incentivos do PROVAB, para participação dos selecionados quanto a: 

supervisão presencial e à distância, curso de especialização com foco na Atenção Básica, prevê 

bolsa para enfermeiros e cirurgiões-dentistas e a pontuação adicional de até 10% na nota total da 

prova de residência médica para os que concluírem o programa e obtiverem bom desempenho. 

Sobre o programa de bolsas referenciou que é exclusivo para os profissionais selecionados, 

enfermeiros e dentistas, não contratados pelos municípios, tem duração de 12 meses, com valor 

mensal R$ 2.384,82 para uma carga horária 40 horas semanais e está articulada a oferta do curso 

de especialização. 
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Mônica Sampaio divulgou os primeiros resultados da seleção do PROVAB, a saber: 283 

profissionais médicos contratados, 122 enfermeiros e 110 odontólogos em 950 municípios 

selecionados dos 2176 municípios inscritos até o momento, sendo que as unidades da federação 

com maiores números de médicos contratados foram o Ceará com 72, seguido de Minas Gerais 

com 45 e de Pernambuco com 27. Não houve contratação de profissionais médicos em Tocantins, 

Amapá, Roraima e Distrito Federal. 

A representante da SGTES informou que a especialização com foco na Atenção Básica ofertada 

pelo PROVAB incorpora conteúdos do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade 

da Atenção Básica (PMAQ) e do Índice de Desempenho do SUS (IDSUS). 

Indicou que já há acordo tripartite, que os supervisores visitarão a partir do mês de junho os 

estados e municípios, e destaca a necessidade desse processo ser acompanhado pelas CIB. Na 

seqüência abordou que a proposta de Educação Permanente no tocante a supervisão e o curso de 

especialização prevêem uma metodologia de problematização de temas e situações de acordo 

com as necessidades identificadas nos serviços de saúde.  

Destacou que são de responsabilidades dos supervisores: conhecer o município e a Unidade Básica 

de Saúde (UBS) de atuação dos profissionais; acompanhar os profissionais em parceria com a 

gestão municipal; propor plano de educação permanente com o profissional e estabelecer um 

cronograma de atividades; avaliar o profissional junto com a gerência do serviço; ser referência à 

distância para o profissional; apoiar o estabelecimento do vínculo do profissional com a equipe 

local, com o Telessaúde; preencher os relatórios de supervisão e discutir e mediar problemas 

advindos do processo. 

Recordou os prazos e as atribuições a serem cumpridas pelos Municípios para o PROVAB: 

contratação e remuneração dos profissionais e custeio de moradias, quando houver necessidade; 

remuneração equivalente à praticada na Estratégia de Saúde da Família; receber os profissionais 

bolsistas do Programa de Bolsas pelo Trabalho e Educação na saúde, custeado pelo MS. 

Por fim, comentou brevemente sobre a necessidade do empenho tripartite para o 

acompanhamento das visitas in loco e destacou o avanço desse processo no tocante a fixação dos 

283 médicos que participam do PROVAB e enfatizou como desafio a permanência desses 

profissionais, solicitando a divulgação do assunto abordado, agradeceu a participação.  
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12. Informe sobre o Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS) 

 

O secretário executivo do CNS, Márcio Florentino, saudou a todos e se apresentou como professor 

da Universidade de Brasília da área de saúde coletiva, que recentemente assumiu a missão de 

secretariar o CNS atendendo aos convites do Presidente do CNS, o Ministro de Estado da Saúde, e 

também do Secretário de Gestão Estratégica e Participativa. 

Precedeu sua fala fazendo referência a cartilha que foi distribuída para a Plenária, e abordou o que 

considera o diferencial maior do SUS dentre os outros Sistemas do Mundo, qual seja: o 

componente participativo. Tudo que foi discutido nesses dias de complexidade técnica de gestão, 

de gerenciamento das políticas, que traduz a articulação intergestores introduz um elemento a 

mais que é a participação da sociedade, assim sendo, analisou que ser universal e participativo 

talvez seja os dois elementos fundamentais da característica do SUS, sendo obviamente bastante 

complexo estruturá-lo. 

O exercício de estruturar o Sistema passa pelo território, pelo processo de descentralização, de 

planejamento ascendente, toda uma normativa de gestão que possibilita o contexto de controle 

social. Dessa forma, a participação dos Conselhos de Saúde, prevista legalmente, são elementos 

chave para a construção de todo esse processo com dois componentes: um político participativo e 

outro técnico, sendo função do secretário executivo mediar esses componentes, compatibilizar a 

agenda política de governo das políticas desde a União até os municípios, com as demandas da 

sociedade onde a ferramenta é o Plano de Saúde.  

A atuação dos conselheiros nos municípios e estados em função às exigências da LC nº 141, de 

2012; do acompanhamento das diretrizes estabelecidas nas Conferências de Saúde; das Diretrizes 

Nacionais e suas repercussões nos Planos de Saúde que serão orientadas a partir do sistema de 

acompanhamento em construção pelo CNS, porém para isso é necessário que os CS estejam 

organizados, nesse sentido, referiu-se ao acórdão do TCU que trata da paridade e ainda sobre a 

estruturação dos CS relembrou a Programação de Inclusão Digital (PID). Considerou que por tudo 

isso foi requerido um momento no IV Encontro Nacional das Comissões Intergestores, no intuito 

de reforçar a necessidade da colaboração das instâncias de pactuação para garantir o 

cumprimento da Lei nº 8142, de 1990 no tocante a vitrine do SUS, o controle social qualificado, 

legitimado, representativo e ainda ao receio de prejuízo de ordem política e também financeira, 

por possibilidade de bloqueio de repasses caso a composição dos CS não sejam adaptadas.   
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Washington Abreu, representante da SES BA, refletiu que o SUS sempre esbarra nos prazos, 

citando a dificuldade de cadastro dos conselhos de saúde no SARGSUS por várias questões dentre 

elas a própria desorganização, e acredita que de fato devem ser estabelecidas ações junto aos 

órgãos de controle, no tocante, a mediação das decisões mais próximas a realidade brasileira, 

entretanto os gestores terão que fazer o que esta estabelecido, mas considerando o tempo 

disposto, se questiona como será feito. Nesse âmbito, avaliou que o CNS tem uma importância 

fundamental nesse diálogo e poderá ajudar os operadores do Sistema a superar a dificuldade 

concreta de operacionalizar algumas normativas. 

A representante da CIB de Rondônia, e ainda conselheira de saúde do Município de Porto Velho 

falou sobre a situação de reformulação do CMS e questionou sobre a prorrogação do prazo para o 

cadastro no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de Saúde (SIACS), uma vez que era junho 

de 2012.  

O Secretário Executivo do CNS indicou que a primeira etapa do processo foi o reconhecimento e a 

necessidade de enfrentamento desse problema, agora é demonstrar ao TCU o esforço feito e 

estabelecer junto ao Tribunal novos prazos, porém por enquanto o prazo é de junho de 2012. O 

cadastro para este momento é para demonstrar quantos e quais cumprem a Lei nº 8142, de 28 de 

dezembro de 1990, para um segundo momento se verificará a qualidade desses conselhos, 

paridade, representatividade, capacidade para acompanhar as determinações da LC nº 141, de 

2012, acompanhar as construções dos Planos de Saúde, participar das Regiões de Saúde, de 

colaborar na construção do Mapa da Saúde. Finalizou dizendo que se não tivermos o olhar social 

participativo sobre o processo técnico, o SUS estará criando peças burocráticas e perdendo o que 

avalia como a força principal da descentralização, a participação da sociedade. 
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13. Eixos Estratégicos para construção das agendas das Comissões Intergestores 

 

Após a discussão nos grupos de trabalho e na plenária, os participantes do IV Encontro com base 

nos eixos propostos definiu um conjunto de estratégias dispostas no quadro abaixo. 

Eixos Estratégias 

Comunicação 
1. Definir plano específico de comunicação.  

2. Implantar “observatório da saúde” com fórum de debate orientado para 

fomentar a discussão da gestão.  

3. Desenvolver ferramentas de informação integrando as Comissões e 

parceiros, e criar boletins informativos dando visibilidade as decisões 

dos Plenários. 

4. Definir plano de ação para assinatura do COAP. 

5. Reunir-se com Ministério Público, Tribunais de Contas, atores do Poder 

Judiciário, conselheiros de saúde, academia, e técnicos das diversas 

áreas do SUS para diálogo dos assuntos relacionados à saúde. 

Estrutura 
1. Definir recursos de financiamento para estrutura e organização das 

Secretarias das Comissões Intergestores.  

2. Definir plano de investimento e custeio 

Processos 1. Fomentar a inclusão nas pautas das Comissões Intergestores da 

importância do planejamento ascendente. 

Fluxos 1. Conforme planos de ação e processos pactuados em cada Comissão. 
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14. Apresentação da proposta do Plano Digital para as Comissões Intergestores  

Andre Bonifácio, Diretor do DAI, abriu a discussão informando que o Plano tem como objeto o 

apoio à estruturação de comunicação à distância das Comissões Intergestores. A seguir passa a 

palavra para Kátia Oliveira, ST CIT que apresentou a proposta dizendo: “a disposição é avançar na 

questão estrutural, e avançar na qualificação mantendo ligados nos aspectos da transparência e 

velocidades que a informação requer”. A partir deste ponto passou a apresentar o Plano Digital 

para as Comissões Intergestores (PDCI), cujo objetivo geral é dotar as Comissões de condições de 

infraestrutura e logística, para fortalecer o seu funcionamento, possibilitando a qualificação de 

suas ações em prol das relações interfederativas no âmbito do SUS. Os objetivos específicos são: 1. 

Dar transparência aos processos de articulação e pactuação no âmbito das Comissões 

Intergestores; 2. Dotar as secretarias técnicas das Comissões Intergestores de equipamentos de 

informática e conectividade, fortalecendo sua governança nos processos de pactuação; 3. 

Capacitar as equipes técnicas das secretarias técnicas das Comissões Intergestores em parceria 

com o DATASUS estadual no sentido de operar os instrumentos de informática facilitando a 

produção de informações estratégicas; 4. Apoiar a construção de estratégias de comunicação 

aplicadas ao processo do estabelecimento de consensos na pactuação das políticas de saúde no 

âmbito do SUS; 5. Subsidiar a Secretaria Técnica da Comissão Intergestores Tripartite (ST CIT) com 

informações que possibilitem a prática de acompanhamento das ações tripartite com maior 

transparência. 

Identificou uma a uma as estratégias propostas para o PDCI, onde está contido:  

1. No eixo aquisição de equipamentos: a) definição de instrumentos legais para viabilização do 

plano; b) identificação e dimensionamento dos equipamentos pela ST CIT e DATASUS, para 

garantir os pontos de conectividade; c) organizar o plano de aquisição e distribuição dos 

equipamentos as Secretarias Técnicas das Comissões Intergestores, de acordo com as estratégias 

planejadas e acordadas com as mesmas; d) acompanhar e avaliar o Plano pelas Câmaras Técnicas 

das CI; e) articular com os gestores estaduais e respectivos Secretários Executivos das CI. 

2. No eixo conectividade destacou: a) articulação com os gestores estaduais para disponibilização 

de pontos de conectividade, banda larga para as ST CI, nos projetos locais já existentes; b) 

fomentar criação de link próprio na web para dar transparência ao trabalho das Comissões; c) 

fomentar a criação de e-mails coorporativos para as comissões e trabalhadores das CIB e CIR. 
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3. No eixo capacitação das equipes técnicas: a) desenvolver em articulação com o DATASUS 

estadual capacitação voltada para desenvolvimento de habilidades operacionais no uso das 

ferramentas hoje disponíveis de comunicação e videoconferência, que serão disponibilizadas; b) 

articular parceria entre DATASUS nos estados, CIR e CIB para realização dos cursos de informática 

para os técnicos das Comissões; c) apoiar na construção de plano de comunicação ampliando a 

interlocução entre as Comissões Intergestores. 

Pontuou que percebe-se por esses eixos o tanto de desafios que se tem para darmos sequência a 

um processo de integração entre as nossas Comissões, parecem coisas pontuais, mas que não são 

fáceis de linkar, uma com as outras. Este é um desafio grande porque vai depender da realidade 

de cada local, o Plano vai ter a medida e o formato de cada Estado, pois temos uma diversidade 

muito grande, já identificada pelo rápido levantamento realizado em 2011 pela ST CIT e pela Prof. 

Ana Luiza, no seu livro Regionalização e relações federativas na politica de saúde do Brasil, 

publicado 2011, que nos traz dados onde percebemos o tanto que é diferente não só entre as 

regiões mas dentro delas nos Estados. 

Prosseguiu a apresentação informando o que se esta pensando e aprimorado para cada Estado 

considerando a capacidade de formação das CIR nos estados, esta previsto um terminal de 

videoconferência profissional; televisor LCD, full HD, 55”; alto falantes e microfones; câmera de 

documentos; e MCU (para suportar conferências com mais de 2 participantes). Seguiu 

comentando sobre a referencia do dia anterior quanto ao levantamento anteriormente realizado e 

que é necessário revisitá-lo, e o mesmo estará sendo enviado as CIB, para que possam ser 

atualizados. Continuou, pontuando os critérios de seleção identificados em dois momentos, por 

isso: 1. implantação nas CIB: a)Estados que assinarem o Contrato Organizativo da Ação Pública da 

Saúde (COAP) em 2012; b) Estados que já possuem estrutura física passível de adaptação a 

proposta quanto à infraestrutura e conectividade; c) demais CIB dos Estados.  

Em relação a CIR a proposta delineada é: a) Estados que assinarem o COAP em 2012; b) com 

estrutura física e conectividade compatível; c) que assinarem o COAP no 1° semestre de 2013; d) 

que assinarem o COAP no 2° semestre de 2013. 

O cronograma de implantação previsto de acordo com os dois momentos identificados para a CIT 

e CIB, e ressaltou que a nível de ST CIT, também esta se reestruturando quanto ao espaço físico, 

informou que a ST estará se mudando para adequar as necessidades, assim como, um auditório 
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está sendo implementado de forma que seja compatível com o plenário da CIT, a nível de MS e 

esta corresponde à primeira etapa do plano. Para as CIB segue o cronograma abaixo. 

Etapa 2012 2013 Observação 

Momento 1 

Estruturação do auditório e sala de 
videoconferências para CIT 

ST CIT/DAI/SGEP - 

Já realizado 
levantamento de 
necessidades e custos 
para implantação 

Implantar em estados que assinarem 
o COAP 2012 

CE, SE, MS e RJ - 
Informação 
DAI/SGEP/MS 

Implantar em estados com estrutura 
física 

MG, SC e PR - 
Relatório pesquisa CIB 
2011 – ST CIT 

Implantar nas demais CIB dos 
estados 

AM, AC, AP, PA, RO, 
RR, TO, MA, PI 
RN,PB, PE, AL, SE, 
BA, MT, GO, DF, ES, 
RJ,SP, RS 

- 

A depender da 
disponibilidade 
financeira e de 
infraestrutura para a 
instalação da sala de 
videoconferência  

Para as CIR, de acordo com o anteriormente discutido: a) implantar nas CIR dos estados que 

assinaram o COAP em 2012; b) implantar nas CIR que assinaram o COAP no 1° semestre de 2013; e 

c) implantar nas CIR que assinaram o COAP no 2° semestre de 2013. Finalizou a apresentação 

abrindo para os participantes se posicionarem quanto à proposta apresentada, de maneira que a 

ST CIT possa fazer as adequações necessárias. 

A Secretária Executiva da CIB RO questionou, sobre o quadro apresentado que identifica 

momentos e etapas de implantação: se a proposta já está fechada ou se é parte de um processo 

de discussão, porque RO já possui uma sala para videoconferência e no quadro está citado na nos 

demais estados, qual o procedimento? 

A Coordenadora da ST CIT, informou que a proposta será revisada com base na atualização das 

informações que serão obtidas após o reenvio da ficha  que compôs o levantamento e subsidiou 

sua elaboração. Neste sentido é possível ajustes nas condições atuais, considerando inclusive a 

disponibilidade financeira. 

O Diretor do DAI apontou que existe uma limitação financeira para 2012, e deu como exemplo a 

região do ABC e São Paulo, onde existe um indicativo e, portanto, estaria nessa perspectiva de 

inclusão no primeiro momento. Mas com a limitação deste ano, calculou-se as possibilidades onde 

foi prevista a sala da ST CIT e para o plenário da CIT, e ai o volume de recursos disponíveis ainda 
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comporta o apoio a um conjunto de salas, e em havendo limitações, optou-se pela escolha de 

começar pelos estados com indicativo de assinatura do COAP. Outro elemento foi o tópico que 

está sendo discutido com o DATASUS, pois não se pode só querer comprar equipamento, tem que 

ter condições de instalação, espaço físico, garantia de conectividade. Na perspectiva de 

desdobramentos com as demais CIR, e ai exemplificou conversa tida com Rene Santos/PR, que 

informou já conseguir se comunicar com todos os colegiados, portanto, a necessidades do PR, não 

são salas de videoconferência que envolva as CIR, e sim, a sala da Secretaria Estadual, e como já se 

declarou aqui, esta se organizando para assinatura do COAP no próximo ano. Entretanto, o Estado 

pode ser incluído se tivermos condições financeiras para 2012, pois ele está em igualdade com 

aqueles previstos para assinarem o Contrato.  

Ele continuou sua explanação, reiterando a fala da Vera Coelho, representante da SES CE, no 

primeiro dia, de que é importante fazer um dialogo com as SES, encontrando um mecanismo onde 

todas as secretarias possam apresentar condições mínimas de estrutura para instalação da sala de 

videoconferência com conectividade. Chama atenção para a limitação financeira para o ano de 

2012, e que o recurso disponível não daria para atender as 26 CIB, mas sim, a um conjunto de 

Comissões que estão na agenda de assinatura do Contrato, que são 4 Estados. Reforçou a 

discussão que está sendo processada com São Paulo, região do ABC, e as que já possuem 

estrutura. Ressaltou que não há obrigatoriedade de assinatura do Contrato para dotação de 

infraestrutura de salas de videoconferência, mas apenas uma forma de se iniciar.  

A representante do CONASS entendeu a instalação de salas de videoconferência como uma boa 

estratégia, e que já estava na hora de começar a trabalhar com essa ferramenta. Que pode ser 

utilizado em inúmeras questões, que podem ser resolvidas rapidamente, e reforça a necessidade 

de infraestrutura em todos os Estados, e não vê dificuldades de se conseguir uma sala, porque 

todas as SES dispõem de uma sala de reuniões, e nessa sala podem-se instalar esses 

equipamentos, com uso por todas as áreas da Secretaria. Sendo, portanto, esta sala pode ser de 

uso coletivo da SES, e ai questiona se há algum impedimento para isto, ou se a sala é de uso 

exclusivo da CIB. Posicionou-se achando a proposta fantástica, mas identifica dificuldades na 

Amazônia, em relação à conectividade em que pese o alto custo para compra de banda larga e as 

SES ou o governo do estado não pode garantir essa conectividade. Porem pode-se trabalhar com a 

banda larga que o governo já vem trabalhando para a região norte. Identificou como sendo um 

questão de estrutura que precisa ser falada e discutida em todos os fóruns, porque ainda se tem 

vários problemas com a banda larga para execução de trabalhos que envolvam a internet, e estas 
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dificuldades precisam ser sanadas, e ressaltou que como responsabilidades das SES compete a elas 

a disponibilidades de sala e conectividade. 

A ST CIT, disse que o Estado vai ter condições de diálogo com a CIB, estabelecendo metas e 

adequações, para o que seja mais interessante e a melhor forma de ser viabilizado, com uma 

programação de acordo com a capacidade de execução financeira do MS, portanto essa é a nossa 

intencionalidade. 

A representante do Cosems SP apresentou duas duvidas, a primeira é “estados que assinarem pelo 

menos o contrato para uma região de saúde” e na segunda solicitou informações do que vem a ser 

“Câmara de Documento”.  

Kátia Oliveira informou que Câmara de Documento, é um equipamento específico para 

videoconferência, como sendo um apresentador digital para combinar necessidade de 

portabilidade, qualidade digital e economia. 

A Secretária Executiva da CIB SP, disse ter duvidas independente da estrutura, equipe técnica - RH, 

da forma como toda a proposta qualificada vai ser necessário olhar para isto. Questiona se esta 

proposta em algum momento foi pactuada de forma tripartite, e qual vai ser o procedimento 

adotado para o recebimento dos equipamentos, pois precisa conversar com o Secretário. 

O diretor do DAI, expôs que existe uma reinvindicação histórica da necessidade de dar condições 

de estrutura para o funcionamento das CIB, e o MS está se propondo a aplicar parte dos seus 

recursos em apoiar os estados brasileiros nessa estruturação das comissões, assim como, está 

procedendo com a ST CIT. E a proposta apresentada foi construída a partir do levantamento 

realizado pela ST CIT, com vistas a identificar as necessidades para o funcionamento das CIB: 

estrutura, uma equipe independente do tamanho, e uma agenda, em reprodução a fala de todos. 

O MS está ofertando parte da estrutura – um conjunto de equipamentos com um padrão “X”, que 

serão repassados como doação, e para tanto será feito termo de doação. Portanto, estamos 

induzindo as boas praticas, e para que ela ocorra de forma qualificada é importante que tenha 

uma estrutura organizacional, mesmo que não seja a da ST CIT, que se acredita ter uma estrutura 

grande, mas que na realidade é muito pequena para dar conta de cobrir as várias agendas 

existentes. Estamos colocando uma oferta do governo federal, pois é uma de suas atribuições 

cooperar federativamente para o fortalecimento das ações interfederativas, e neste sentido 

estamos aqui colocando um plano para ser executado com recursos próprios do MS, que só tem 

razão de existir se for desta forma. 
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15. Considerações Finais do Encontro 
 

A Mesa foi recomposta pelo Diretor do DAI, ao tempo que foi aberta a palavra aos participantes 

presentes para que tecessem suas avaliações e considerações em relação ao IV Encontro. Nesse 

sentido, segue a reprodução dessas falas: 

A ST CIT expressou a partir de falas dos participantes sobre o IV Encontro, a excelência desta 

oportunidade, do estimulo e do desafio fazer o SUS. Informou estar disponível na pasta o 

formulário para Avaliação do Evento que muito irá contribuir, pois os seus resultados subsidiarão 

o aprimoramento para os próximos encontros. Em seguida, franqueou a palavra aos participantes. 

O representante do Acre mostrou-se satisfeito com o evento, mas justificou estar preocupado com 

as demandas advindas dos novos marcos legais e a falta de clareza sobre os conteúdos, pois não 

havia participado de nenhuma discussão anterior, porém após o término do Encontro sentia-se a 

vontade e em condições de retornar e proceder à discussão com diferentes atores. Agradeceu a 

oportunidade de participação, e sugeriu para o Plano Digital das Comissões Intergestores, 

aquisição de televisor Led. Fez referência ao sistema de informação usado pela BA, e a importância 

da incorporação da Tecnologia de Informação no processo de trabalho. 

Coordenadora de uma das CIR CE, há mais de dez anos e tendo participado da implantação de 

regiões de saúde, externou o seu orgulho ao vê as inúmeras experiências exitosas, e as 

perspectivas, servindo de estímulo para que de fato o SUS aconteça. Parabenizou a equipe pela 

organização do evento, desde a recepção, hotel, e as discussões processadas, por perceber uma 

relação horizontal entre equipe CIR, CIB e CIT, que tem compromisso com o SUS. Reiterou os 

parabéns e finalizou dizendo que se sente membro desta equipe. 

Outro depoimento refere-se ao momento histórico que o MS está vivendo, que o destaca de 

outros períodos anteriores, e avança promovendo apoio institucional matriciado, estratégias em 

busca de um SUS articulado, integrado, trazendo o município, este ente federado responsável pela 

execução das ações e serviços de saúde, para contribuir, podendo definir e redefinir diretrizes 

para o Sistema. 

A representante do RS, avaliou que o evento foi muito bom e agradeceu, solicitando ao MS um 

maior apoio técnico ao sul, assim como faz com o norte e nordeste. 

Técnico da SES BA informou que estava programado para participar do evento que iria discutir a 

LC n°141/2012. Porém, a decisão do Secretário de Estado foi de que ele participasse do IV 
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Encontro das Comissões Intergestores. Referiu que estava muito satisfeito não só com a estrutura, 

assim como, com a harmonia com que os conteúdos estão sendo passados. Fez uma ressalva 

quanto às questões postas pelo CNS, mas esclareceu que o saldo é positivo e tem certeza que este 

é o movimento certo, pois é nas comissões onde se tem a vivência de todo o diálogo tripartite de 

construção do SUS, e fazer um encontro desses com tanta clareza e direcionalidade, para quem 

maneja com esses espaços foi uma estratégia acertada. É importante a sua reprodução com a 

mesma clareza técnica nos espaços entre gestores, porque dessa forma facilita as discussões e os 

diálogos na gestão, pois em algumas situações não se enxerga tudo. Terminou parabenizando a 

iniciativa de um evento dessa envergadura. 

Mais um relato importante, parabenizou o Departamento e o Ministério pela iniciativa, pois são 

raros os momentos em que se vêem várias áreas do MS debatendo, tirando dúvidas, colocando 

posições, a exemplo do sucesso do evento, mensurado pelo depoimento tanto de estados que 

ainda não iniciaram a discussão do Decreto, quanto de outros que já têm um acúmulo e já estão 

operacionalizando.  

A apoiadora descentralizada DAI/SGEP para o Estado do Rio de Janeiro manifestou-se reforçando 

que este projeto inicial de apoio interfederativo é extremamente rico, e que a opção de todos os 

participantes em um único hotel, permitiu muitos momentos densos de debate e de 

descontração. O encontro oportunizou aos apoiadores maior conhecimento, destacando à 

discussão sobre a regionalização, permitindo se enxergarem no processo. Em sua opinião à 

discussão da LC n° 141/2012 não foi esclarecedora.  

A coordenadora da CIR BA agradeceu e disse que valeu a pena ter optado por vir e passar o seu 

aniversário aqui durante o Evento, e que este foi o mais bem organizado, “foi um bom começo”. 

A Secretária Executiva da CIB Rondônia parabenizou a aniversariante e a organização do evento, 

pois foi muito bem acolhida e se colocou a disposição, ressaltou que a troca foi maravilhosa 

oportunizando o empoderamento dos participantes, agradeceu o apoio do DAI ao Estado de 

Rondônia. 

Jurandi Frutuoso, Secretário Executivo do CONASS, reforçou que o Encontro se desenvolveu com 

atividades completas e densas. Justificou não ter permanecido durante todo encontro, pois tinha 

uma agenda junto a Plenária dos Conselhos, com 250 conselheiros discutindo a LC n° 141/2012. 

O Diretor do DAI, citou a ST CIT, referindo-se ao encontro como mais um passo na construção de 

uma aliança, uma tarefa que não se encerra com o mesmo, frente às exigências e 
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responsabilidades que aumentam. Hoje temos condições técnicas, política, e equipe disposta a 

aprender, e dar os passos seguintes. Deste modo, nossa agenda ganha um reforço que reproduz 

uma aliança política, com intenções a luz das novas normativas, que ganham vida e se concretizam 

num sistema de saúde forte e cidadão, para que possamos cumprir o nosso papel no espaço 

interfederativo. Encerrou o IV Encontro Nacional das Comissões Intergestores agradecendo a 

todos com um forte abraço. 
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Avaliação do Encontro 
 

Para obtenção de informações referentes à percepção e entendimento dos participantes do IV 

Encontro das Comissões Intergestores, foi elaborado pela equipe da ST CIT questionário dividido 

em quatro partes, de forma a avaliar: a organização, o conteúdo trabalhado, avaliação geral e livre 

posicionamento. 

Os resultados foram obtidos após tabulação no Excel, considerando as diferentes repostas 

contidas em cada uma das partes, logo, o modelo de análise utilizado considerou além do total de 

questionários respondidos, 46, as diferentes variáveis de cada parte.  

Ponderando que o evento contou com o universo de 114 participantes, vale ressaltar que o total 

de questionários respondidos equivale apenas a 40%, o que faz com que a amostra se torne 

insuficiente para considerar os resultados como a percepção do universo. Neste contexto, seguem 

os resultados e análises:  

 

I- Da organização do evento 
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Divulgação do Evento, do total de questionários respondidos (46), 56,5% (26) acharam o evento 

ótimo, 28,3% (13) bom, 6,52% (3) consideraram regular e 8,69% (4) acharam o evento fraco. 

Recepção do evento, apenas 45 responderam a este quesito, sendo que 80% (36) avaliaram como 

ótimo, 11,1% (5) como bom, 6,7% (3) como regular e 2,2% (1) avaliou como fraco. 

Local de Realização, dos 45 que responderam a esta questão, 95,6% (43), identificaram como 

ótimo e 4,4% (2) avaliaram como bom o local do evento. 

Duração do evento, do total de 45 respostas, 57,8% (26) avaliaram como ótimo, 40,0% (18) como 

bom e 2,22% (1) como regular.  

Conceitos apresentados, as respostas se concentraram apenas nos conceitos ótimo e bom com 

68,9% (31) e 31,1%(14) respectivamente. 

 

II – Do conteúdo das discussões 

 

O papel das Comissões Intergestores no SUS para o fortalecimento das relações interfederativas, 

do total de 46 avaliações 56,5% (26) sinalizaram como ótimo e 43,5% (20) como bom. 
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Organização e Funcionamento da Comissão Intergestores Tripartite e Apresentação do Relatório 

sobre a estrutura, organização e funcionamento das CIB, foram apresentados 46 resultados, 

sendo que 45,6% (21) responderam ótimo, 50,0% (23) bom e 4,4% (2) regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados descritos revelam o grau de satisfação e aceitação na discussão do conteúdo, por 

oportunizar aos participantes, ampla discussão a cerca: da organização, processo de trabalho e 

fluxos inerentes a Secretaria Técnica da Comissão Intergestores Tripartite (ST CIT), a Câmara 

Técnica (CT), seus Grupos de Trabalho (GT) e o Plenário da CIT. 

 

Apresentação dos trabalhos de grupo, dos 46 questionários respondidos 56,5% (26) acharam 

ótimo e 39,1% (18) bom. Já 4,3% (2) julgaram regular e fraco. 
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Construção de Agenda das Comissões Intergestores, apenas 39 responderam a este tópico, sendo 

que 41% (16) pontuaram como ótimo, 56,4% (22) como bom e 2,6% (1) como regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização do SUS: Regiões de Saúde, Planejamento Regional e Mapa da Saúde, das 46 

respostas, 65,2% (30) apontaram as apresentações como ótimas, 30,4% (14) como boas e 4,4% (2) 

acharam regular. 
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Assistência à Saúde: RENAME e RENASES, 41,3% (19) responderam ótimo, 56,5% (26) bom e 2,2% 

(1) regular num conjunto de 46 questionários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), 45,6% (21) ótimo, 50,0% (23) bom e 4,4% (2) 

regular, de um montante de 46 respostas. 
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Café com Ideias: Aspectos do Decreto7508/2011 e as interfaces com a Lei Complementar 

141/2011, 50,0% (23) responderam ter achado ótimo, 43,5% (20) avaliaram como bom e 6,5% (3) 

como regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III – Avaliação Geral 

 As 45 avaliações apontaram que no geral o encontro,  60% (27) foi ótimo e 40,0% (18) foi bom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV – Observações 

Este item foi identificado como espaço para que os participantes pudessem expressar-se 

livremente, inclusive com sugestões. Desta forma, não foi possível mensurar, mas as 19 

contribuições dos participantes foram agregadas a fim de considerar as ponderações feitas e 

aperfeiçoar os próximos encontros. 
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Sugestões identificadas: 

1. Disponibilizar as informações quanto ao local do evento, hospedagem e programação, com 

maior clareza e antecedência e maior divulgação; 

2. Realizar mais de um encontro anual, de preferencia semestral, oportunizando a inclusão de 

experiências exitosas dos estados; 

3. Realizar encontros estaduais e regionais desse porte, para ampliar as discussões e o 

empoderamento dos espaços gestores; 

4. Prever apresentações de experiências positivas ou adiantadas do processo de implantação 

do COAP; 

5. Construir agendas que aproxime os Secretários e os Técnicos Executivos das CIB; 

6. Aprofundar os conteúdos abordados, assim como o tempo a eles dedicado; 

7. Sugerir para o Café com Ideias, momento de troca entre os Estados presentes 

considerando as realidades individuais de implementação do Decreto em cada região; 

8. Garantir a participação de dirigentes do MS nos trabalhos em grupo para esclarecer os 

conteúdos duvidosos entre os presentes do grupo.  

 

 


