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1 INTRODUÇÃO

A formalização do Plano de Ação do Departamento de Apoio à Des-
centralização (DAD/SE), demarca o amadurecimento e a consolidação do 
Departamento no contexto da gestão do SUS na esfera federal e, em par-
ticular, na Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde. Ultrapassamos a 
primeira metade da atual gestão do governo Lula e é chegada a hora de 
darmos os passos definitivos para a consolidação de algumas iniciativas 
estruturantes da nova institucionalidade que queremos para o SUS.

Assim, estamos apresentando aos gestores do Sistema Único de Saú-
de, um conjunto de ações estratégicas que encaminham, neste momen-
to, elementos fundamentais para atingirmos o patamar dessa nova insti-
tucionalidade. Esse conjunto de ações que compreendem o trabalho do 
Departamento pode ser focalizado numa questão central na qual todas 
as outras estão subsumidas: o pacto de gestão entre as três esferas que 
compõem o SUS.

O Pacto de Gestão será, portanto, o compromisso fundamental que 
unirá os gestores de saúde das três esferas de governo, visando a qualifi-
car a gestão do Sistema Único de Saúde. Será o grande pano de fundo da 
nova institucionalidade e trará no seu leito os outros elementos que lhe 
darão corpo: a qualificação da gestão, a qualificação do acesso da popu-
lação a uma atenção integral, a responsabilidade coletiva por resultados 
sanitários e a valorização da macrofunção cooperação técnica.

Nesse contexto, o presente plano de ação – elaborado coletivamen-
te pela equipe de trabalho do Departamento de Apoio à Descentralização 
– pretende socializar as atividades que estão sendo construídas no âmbito 
do apoio e da qualificação da gestão do SUS.

 
 
2 ESTRUTURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE APOIO 
À DESCENTRALIZAÇÃO – DAD

O Departamento de Apoio à Descentralização (DAD), tem como mis-
são desenvolver ações e projetos na direção da construção de estratégias 
de fortalecimento da capacidade de gestão do gestor federal e do proces-
so de descentralização da gestão no SUS no Brasil.

O DAD/SE foi constituído no início de 2003, com as seguintes compe-
tências, conforme seu regimento interno:
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 I – articular os órgãos do Ministério no processo de avaliação de 
políticas no âmbito do SUS;

 II – subsidiar os processos de elaboração, implantação e imple-
mentação de normas, instrumentos e métodos necessários ao 
fortalecimento do modelo de gestão do SUS, nos três níveis de 
governo;

 III – promover, articular e integrar as atividades e ações de coopera-
ção técnica a estados, municípios e ao Distrito Federal, visando a 
fortalecer a gestão descentralizada do SUS;

 IV – formular e propor a adoção de diretrizes necessárias para o for-
talecimento dos sistemas estaduais e municipais de saúde;

 V – planejar, coordenar e articular o processo de negociação e de 
contratualização, visando ao fortalecimento das instâncias de 
pactuação nos três níveis de gestão do SUS;

 VI – promover a articulação e a integração de ações entre os órgãos 
e unidades do Ministério e os gestores estaduais e municipais 
do SUS; e

 VII – participar do processo de negociação e da definição de critérios 
para a alocação de recursos físicos e financeiros, nas três esferas 
de gestão do SUS.

Para tanto, foram identificados dois grandes desafios a serem supe-
rados pelo Departamento, quais sejam: a) Proceder ajustes na prática 
cotidiana da instituição e b) Iniciar a formulação de uma nova institu-
cionalidade para o SUS, qualificando o processo de gestão com vistas 
à implementação dos princípios e diretrizes que norteiam a imple-
mentação do SUS.

Sendo assim, foi assumido como objetivo imediato a qualificação dos 
processos de gestão do SUS, tanto no âmbito de cada esfera de gover-
no como nas relações intergovernamentais e interinstitucionais, cabendo 
aqui destacar as relações construídas com o Conass e Conasems, assim 
como com a Opas, Abrasco e Instituto de Direito Sanitário Aplicado (Idisa), 
dentre outros.

No tocante à busca da construção do que destacamos como nova 
institucionalidade para o SUS, ganhou expressão a formatação de um 
novo Pacto de Gestão, a ser construído de forma tripartite. Os Eixos Te-
máticos deste Pacto de Gestão devem contemplar uma redefinição sobre: 
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a) Responsabilidade Sanitária – de governo, de gestão e de respostas dos 
sistemas e serviços de saúde e organização da atenção; b) regionalização 
solidária/cooperativa; c) Financiamento; d) Planejamento, Programação e 
Avaliação; e) Regulação e Normalização do Sistema; f ) Participação Social 
e Controle Público do Sistema e g) Gestão do Trabalho em Saúde.

Este Pacto se configura hoje no centro da agenda estratégica do DAD. 
No espaço ministerial a construção do Pacto pressupõe a confluência de 
vontades, desejos e entendimentos sobre uma série de ações, projetos e 
planos que se desenvolvidos de forma articulada e solidária, ganharão a 
força concreta para promover as mudanças necessárias. Sua construção, 
por ser tripartite, guarda em si as reais possibilidades da qualificação do 
processo de gestão em que cada um dos entes será (co)responsável por 
uma série de ações e serviços que se concretizam no exercício pleno de 
práticas que, desenvolvidas, serão capazes de promover mudanças na si-
tuação de saúde e na qualidade de vida das pessoas, garantindo o acesso 
e melhorando a atenção ofertada por meio do incremento na qualidade 
da gestão pública. 

O que está sendo proposto, sem prejuízo das responsabilidades le-
galmente definidas, é o estabelecimento de compromissos que sirvam de 
instrumento para a mobilização de todos os gestores, dirigentes e profis-
sionais de saúde em razão de responsabilidades assumidas e resultados 
sanitários. 

Os compromissos comuns deverão ser definidos concomitantemente 
com os compromissos específicos de cada ente governamental e o acerto 
das metas e dos resultados deverão ser pactuados com base nas priorida-
des dos planos de saúde. Os espaços legítimos para esta pactuação deve-
rão ser as Comissões Intergestores Bipartites estaduais e regionais.

No escopo do pacto de gestão foi assumido como estratégia estrutu-
rante dos demais temas, a questão da regionalização. 

Para tanto, uma região não deve ser definida apenas como um espa-
ço de controle e intervenção, mas necessariamente como um espaço de 
compartilhamento e co-gestão pelos atores locais. Um dos pressupostos 
que orientam a estratégia de regionalização consiste no reconhecimento 
da necessidade de recuperação do elo entre planejamento e gestão. 

Desta maneira, a regionalização exige municípios e estados com ca-
pacidade de gestão fortalecida e estratégias consistentes para gestão do 
SUS no âmbito regional, valendo destacar que um dado modelo de re-
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gionalização não se aplica uniformemente a todas as regiões de um País 
como o Brasil. 

Sendo assim, a regionalização, dentro do contexto de descentraliza-
ção, pressupõe a constituição de novas centralidades e novos arranjos de 
gestão. Propõe-se para isso a formação de redes de cooperação federa-
tiva, por meio das quais gestores, profissionais de saúde, especialistas e 
representantes da sociedade civil organizada articulem-se e estabeleçam 
relações de compartilhamento de informações e recursos para a solução 
de problemas de interesse comum. 

Destacamos, ainda, outros projetos centrais da agenda do Departa-
mento:

 • a estratégia do Apoio Integrado à Gestão Descentralizada, cujo 
propósito é o de intermediar e promover cooperação técnica aos 
sistemas estaduais de saúde, a partir do envolvimento participa-
tivo e integrado de todas as áreas ministeriais. Dessa forma, esta 
estratégia é entendida como indutora de um reordenamento e 
qualificação na gestão do próprio Ministério da Saúde (MS), pela 
necessidade de se estabelecer fluxos transversais de demandas e 
respostas integradas;

 • a definição de Gestão Qualificada, em que se busca construir con-
sensos quanto às bases conceituais e os marcadores mínimos que 
nos permitam verificar os processos de gestão nos âmbitos muni-
cipal, regional, estadual e federal;

 • a Avaliação de Desempenho do Sistema Único de Saúde, que 
se insere como prioridade governamental, constituindo-se como 
processo de formulação de política para avaliação de desempenho 
do SUS, em articulação com as diversas áreas do MS incumbidas de 
processos de monitoramento e avaliação de programas/políticas; 
e

 • a qualificação do processo de negociação e pactuação com os 
gestores, com a dinamização do funcionamento da CIT, por meio 
de: 

	 üdebate sobre o papel e a funcionalidade dessas instâncias;
	 ü ativação das câmaras técnicas;
	 ü divulgação dos resultados das discussões;
	 üacompanhamento do cumprimento dos pactos negociados.

  No tocante aos demais projetos e atividades desenvolvidas pelo 
DAD, ressaltamos a Rede de Cooperação Técnica e Apoio à Gestão do SUS 
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(CooperaSUS), o Projeto RegulaSUS, o Fórum de Descentralização, os 
projetos de fortalecimento à regionalização com destaque para o Plano 
de Saúde da Amazônia, Plano BR163 Sustentável e a Ride, por per-
mitirem a consolidação de uma nova relação entre os entes federados e 
destes com o controle social, colocando a possibilidade de se estabelecer 
relações em rede, potencializando a nossa capacidade de gestão no SUS. 

Como potencializadores destes e de outros projetos que estão sendo 
desenvolvidos, temos ainda uma série de trabalhos que se configuram em 
pesquisas, estudos e desenvolvimento de instrumentos que propiciam a 
criação de caminhos e espaços capazes de qualificar e fortalecer as ações 
desenvolvidas pelo Departamento.

A estrutura funcional do Departamento consta de três coordenações, 
abaixo especificadas, um serviço de Apoio Administrativo comum e a Se-
cretaria Técnica da CIT.
 I – Coordenação-Geral de Apoio à Implementação das Políticas 

de Saúde (CGAIPS)
 II – Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada 

(CGAGD)
 III – Coordenação-Geral de Integração Programática (CGIP)

Em relação à organização do processo de trabalho do DAD, adotou-
se como diretriz a implantação de uma política de gestão colegiada, 
com a proposta de reuniões semanais do colegiado gestor e a plenária 
do Departamento, com reuniões mensais, envolvendo todos os trabalha-
dores. Além disso, em cada coordenação está estabelecida uma dinâ-
mica baseada na participação e na articulação matricial dos processos 
de trabalho. Busca-se, com isso, potencializar o compartilhamento de 
saberes entre os vários núcleos profissionais e a construção coletiva do 
conhecimento.
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2.1 QUADRO GERAL DE PROJETOS/ATIVIDADES DO DAD

IMAGEM OBJETIVO = PACTO DE GESTÃO
. PROCEDER AJUSTES NA PRÁTICA DA INSTITUIÇÃO
.    FORMULAR UMA “NOVA INSTITUCIONALIDADE” PARA O SUS, QUALIFICANDO O PROCESSO DE 
 GESTÃO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES DO SISTEMA.
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DIRETRIZES DE GOVERNO

NORMALIZAÇÃO Regulamento do SUS CGIP

 
1– Definição e implantação 
das ações de monitoramen-
to da responsabilidade da 

esfera federal no âmbito do 
SUS e revisão de indicadores 

de desempenho;  
 

2– Apoio Integrado à 
Gestão Descentralizada;  

 
3– Consolidação, revisão e 
atualização da legislação 

aplicável ao SUS 
(Regulasus);  

 
4– Revisão dos instrumentos 
de gestão: Agenda, Plano de 
Saúde e Relatório de Gestão 

(Portaria n.º 584/01).

FORTALECIMENTO DA GESTÃO DEMO-
CRÁTICA DO SUS;  

 
Ampliação do acesso a ações de 

saúde, inclusive assistência farmacêu-
tica, com garantia de qualidade no 

atendimento;  
 

Formulação e implantação da Política 
de Recursos Humanos;  

 
Intensificação das ações de controle 

de endemias e fortalecimento das 
ações de Vigilância em Saúde.

CONDUÇÃO POLÍTI-
CA DO GABINETE

Fórum de Descentralização Assessoria Técnica

Projeto de Comunicação do DAD 
(MS e sociedade)

 Assessoria Técnica

Reorganização do processo de 
trabalho do DAD:  

 – Colegiados DAD, SE e MS 
 – Planejamento DAD 

 – Relação com outros ministérios 
 – Reestruturação do apoio admi-

nistrativo

Assessoria Técnica

COOPERAÇÃO E 
APOIO À GESTÃO 

DESCENTRALIZADA 
DO SUS

Apoio Integrado à 
Gestão Descentralizada do SUS

CGAGD

Acolhimento aos Novos 
Gestores Municipais 

(parceria Conasems e Conass)
CGAGD

CooperaSUS CGAIPS
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1–  Definição e implantação 
das ações de monitora-
mento da responsabili-
dade da esfera federal no 
âmbito do SUS e revisão 
de indicadores de desem-
penho;  

2–  Apoio Integrado à Gestão 
Descentralizada; 

 
3–  Consolidação, revisão e 

atualização da legislação 
aplicável ao SUS (Regula-
SUS); 

 
4–  Revisão dos instrumen-

tos de gestão: Agenda, 
Plano de Saúde e Relatório 
de Gestão (Portaria n.º 
584/01).

FORTALECIMENTO DA 
GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SUS;  

 
Ampliação do acesso a ações de 

saúde, inclusive assistência farmacêu-
tica, com garantia de qualidade no 

atendimento;  
 

Formulação e implantação da Política 
de Recursos Humanos;  

 
Intensificação das ações de controle 

de endemias e fortalecimento das 
ações de Vigilância em Saúde;
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ais, Municipais, CIB e Prefeitos.

CGAGD



Plano de Ação – 2005 
Departamento de Apoio à Descentralização

13

IMAGEM OBJETIVO = PACTO DE GESTÃO
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DIRETRIZES DE GOVERNO

FORTALECIMENTO E 
QUALIFICAÇÃO DA

 GESTÃO

Projeto Fortalecimento da Gestão 
(parceria Abrasco)

Colegiado DAD

1– Definição e implantação 
das ações de monitora-

mento da responsabilidade 
da esfera federal no âmbito 
do SUS e revisão de indica-

dores de desempenho;  
 

2– Apoio Integrado à Ges-
tão Descentralizada;  

 
3– Consolidação, revisão e 
atualização da legislação 
aplicável ao SUS (Regula-

SUS);  
 

4– Revisão dos instrumen-
tos de gestão: Agenda, 

Plano de Saúde e Relatório 
de Gestão (Portaria n.º 

584/01).

FORTALECIMENTO DA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA 

DO SUS;
 

Ampliação do acesso a ações de 
saúde, inclusive assistência farma-

cêutica, com garantia de qualidade 
no atendimento;  

 
Formulação e implantação da Políti-

ca de Recursos Humanos;  
 

Intensificação das ações de controle 
de endemias e fortalecimento das 

ações de Vigilância em Saúde. 

Aprimoramento da Gestão Estadual 
do SUS – Convênio Conass

Colegiado DAD

Convênio parceria Conasems 
(cooperação horizontal entre os 

municípios)
Colegiado DAD

POLÍTICAS REGIO-
NAIS E REGIONALI-
ZAÇÃO DA SAÚDE

Projetos de Regionalização: Regiões 
de Saúde, Região Metropolitana I-RJ, 
Fronteiras, Alto Solimões e Semi-Ári-

do.

CGIP

Consórcios Intermunicipais de Saúde CGIP

Ride CGIP

Plano Saúde Amazônia e BR163 CGAIPS

PACTUAÇÃO

Pactuação Intergestores SECIT

Monitoramento dos GT da CIT SECIT
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Plano de Saúde e Relatório 
de Gestão (Portaria n.º 

584/01).
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DEMOCRÁTICA 

DO SUS;
 

Ampliação do acesso a ações de 
saúde, inclusive assistência farma-
cêutica, com garantia de qualidade 

no atendimento;  
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ca de Recursos Humanos;  

 
Intensificação das ações de controle 

de endemias e fortalecimento das 
ações de Vigilância em Saúde. 

Aprimoramento da Gestão Estadual 
do SUS – Convênio Conass

Colegiado DAD

Convênio parceria Conasems 
(cooperação horizontal entre os 

municípios)
Colegiado DAD

POLÍTICAS REGIO-
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ZAÇÃO DA SAÚDE

Projetos de Regionalização: Regiões 
de Saúde, Região Metropolitana I-RJ, 
Fronteiras, Alto Solimões e Semi-Ári-

do.

CGIP

Consórcios Intermunicipais de Saúde CGIP

Ride CGIP

Plano Saúde Amazônia e BR163 CGAIPS

PACTUAÇÃO

Pactuação Intergestores SECIT

Monitoramento dos GT da CIT SECIT
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3 PLANO DE TRABALHO 

3.1 EIXO I: COOPERAÇÃO E APOIO À GESTÃO DESCENTRALIZADA

Para articular as diversas iniciativas de cooperação técnica no âmbito 
do Ministério da Saúde, e no intuito de cumprir com as atribuições precí-
puas deste órgão – de responsabilidade pelo “acompanhamento, controle 
e avaliação das ações e serviços de saúde” e pela “cooperação técnica e 
financeira” a estados e municípios, respeitadas suas competências – a Se-
cretaria-Executiva do Ministério da Saúde, por meio do Departamento de 
Apoio à Descentralização (DAD), vem desenvolvendo e coordenando as 
propostas de cooperação e apoio à gestão descentralizada do SUS que 
venham contribuir para a qualificação da capacidade de gestão de esta-
dos e municípios. A meta é possibilitar um fortalecimento do processo 
de gestão descentralizada, com uma maior qualificação das funções de 
formulação, coordenação, regulação e avaliação da política de saúde nos 
estados e municípios.

3.1.1 PROJETO/ATIVIDADE: APOIO INTEGRADO À GESTÃO 
DESCENTRALIZADA DO SUS

O apoio à gestão é um conjunto de estratégias, processualmente 
construídas, com a função de orientar a implantação e/ou implementação 
de políticas de governo fortalecendo a gestão do SUS. 

Nesse sentido, o Apoio Integrado à Gestão Descentralizada do SUS 
pode ser definido como uma estratégia interinstitucional, constituída em 
função de apoiar e cooperar no processo de implementação das políti-
cas governamentais de saúde. Essa estratégia busca privilegiar a função 
formativa para estabelecer relações construtivas entre as três esferas de 
governo, funcionando como um dispositivo de apoio à gestão e fortaleci-
mento da capacidade de governo sobre o sistema de saúde nos âmbitos 
estadual e municipal. 

O propósito é o de intermediar e promover a cooperação técnica aos 
sistemas estaduais de saúde, a partir do envolvimento participativo e inte-
grado de todas as áreas ministeriais, atuando, assim, como indutor de um 
reordenamento e qualificação na gestão do próprio Ministério da Saúde, 
pela necessidade de se estabelecer fluxos transversais de demandas e res-
postas integradas.

A interlocução nos estados é feita com a SES, Cosems e CES, buscan-
do envolver todos os atores responsáveis pela gestão do SUS.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Realizar oficina disparadora da estratégia de Apoio Integrado, ten-
do como produto uma agenda pactuada entre o MS e os atores 
do SUS estadual – Conselho Estadual de Saúde (CES), Conselho de 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) e Secretarias Estaduais 
de Saúde:
ü	1.º semestre: CEARÁ – PARAÍBA – BAHIA – ALAGOAS – MATO 

GROSSO – PARÁ – SANTA CATARINA.
ü	2.º semestre: PERNAMBUCO – MINAS GERAIS – RIO DE JANEI-

RO – SÃO PAULO – DISTRITO FEDERAL.

 • Realizar oficinas de retorno nos estados: ACRE – AMAPÁ – AMAZO-
NAS – RONDÔNIA – RORAIMA – TOCANTINS – MARANHÃO – PIAUÍ 
– RIO GRANDE DO NORTE – SERGIPE – ESPÍRITO SANTO – GOIÁS 
– MATO GROSSO DO SUL – PARANÁ – RIO GRANDE DO SUL, bus-
cando repactuar a agenda de trabalho no sentido de construção 
de um projeto para o estado.

 • Executar a agenda pactuada em todos os estados, por meio de ati-
vidades de apoio, gerais e específicas, que potencializem a capaci-
dade de intervenção.

 • Confeccionar e implantar os cadernos de saúde nos âmbitos mu-
nicipais e regionais (regiões de saúde trabalhadas no projeto de 
regionalização), como instrumentos de apoio às referências dos 
estados. 

 • Implementar o processo da capacitação dos apoiadores buscando 
contribuir para a qualificação do trabalho de apoio, por meio das 
seguintes estratégias.
ü	Construção do Manual do Apoiador.
ü	Realização do Café com Idéias.
ü	Oficinas do Apoio Integrado – 2.
ü	Cursos específicos.

 • Integrar as atividades de apoio com as de monitoramento.
 • Realizar duas publicações do apoio integrado.
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 B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

APOIO INTEGRADO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações
Interfaces com áreas do 

MS e instituições parceiras

TODOS OS ESTADOS 
ENVOLVIDOS NESTA 

ESTRATÉGIA, COM ME-
LHOR QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DESCENTRALI-

ZADA.

Superar a fragmen-
tação das ações de 
apoio no Ministério 

da Saúde;

Conseguir a adesão 
dos gestores estadu-
ais e municipais e do 
controle social para o 

processo.

Repactuar as agendas dos 14 es-
tados iniciais, realizando oficinas 

de retorno com a nova metodolo-
gia do apoio

• Definir responsáveis por todos os estados

Secretaria e órgãos do MS

• Definir cronograma

• Acompanhar a organização das oficinas

Realizar as Oficinas de expansão
• Definir cronograma e pactuar no comitê

• Acompanhar a organização das oficinas

Manter um bom funcionamen-
to do Comitê Gestor do Apoio 

Integrado

• Definir cronograma de reuniões

• Instalar a secretaria executiva do Comitê

Implementar o processo de capa-
citação de apoiadores

• Escrever e pactuar o plano SGTES

• Implementar o plano de capacitação dos apoiadores Secretarias e órgãos do MS

• Realizar nove edições do Café com Idéias SAA e SGTES

• Realizar duas oficinas com apoiadores
Comitê Gestor

do Apoio Integrado

• Realizar cursos para os apoiadores SGTES

• Organizar reuniões mensais dos apoiadores do DAD Interno DAD

Organizar a resposta às agendas 
pactuadas

• Sistematizar as demandas dos estados

Secretarias e órgãos do MS• Definir possibilidades de apoio

• Definir o gerenciamento por operações

• Melhorar a integração com o CooperaSUS CGAIPS

Manter articulações com as 
secretarias e áreas estratégicas ao 

projeto

• Realizar reuniões estratégicas com as áreas: SAS, SGTES, 
DIPE

SAS, SGTES e Dipe
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 B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

APOIO INTEGRADO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações
Interfaces com áreas do 
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• Organizar reuniões mensais dos apoiadores do DAD Interno DAD
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DIPE

SAS, SGTES e Dipe
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APOIO INTEGRADO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações
Interfaces com áreas do 

MS e instituições parceiras

TODOS OS ESTADOS
 ENVOLVIDOS NESTA 

ESTRATÉGIA, COM ME-
LHOR QUALIFICAÇÃO DA 
GESTÃO DESCENTRALI-

ZADA.

Manter o site do Apoio em bom 
funcionamento

• Contratar um profissional para manutenção do site Interno DAD

•  Realizar as alterações na agenda, na análise situacional 
e em outras áreas do site que se fizerem necessárias

Datasus

•  Socializar nova sistemática de alimentação do site com 
os apoiadores do DAD

Secretarias e órgãos do MS

• Proceder a alimentação sistemática do site
Secretarias e órgãos do MS

• Definir links importantes para o site

Manter e implementar os cader-
nos de informações estratégicas

• Manter o caderno estadual atualizado

Secretarias e órgãos do MS
• Desenhar o caderno municipal
 

• Definir a forma de funcionamento do caderno munici-
pal

Datasus

• Desenhar o caderno regional
Secretarias e órgãos do MS

• Definir as regiões a serem trabalhadas via caderno

Melhorar a visibili-
dade das ações do 

Apoio dentro
 e fora do MS

Fazer duas publicações do Apoio 
Integrado

•   Elaborar projeto de publicação do Manual do Apoiador, 
publicação do apoio e republicação documentos do 
apoio

Editora MS

Participar do Mural da 
Descentralização – DAD

•  Identificar as atividades do apoio a serem divulgadas 
via mural Interno DAD
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APOIO INTEGRADO À GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUS

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações
Interfaces com áreas do 

MS e instituições parceiras

TODOS OS ESTADOS
 ENVOLVIDOS NESTA 
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os apoiadores do DAD

Secretarias e órgãos do MS

• Proceder a alimentação sistemática do site
Secretarias e órgãos do MS
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Manter e implementar os cader-
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• Definir a forma de funcionamento do caderno munici-
pal

Datasus

• Desenhar o caderno regional
Secretarias e órgãos do MS

• Definir as regiões a serem trabalhadas via caderno

Melhorar a visibili-
dade das ações do 

Apoio dentro
 e fora do MS

Fazer duas publicações do Apoio 
Integrado

•   Elaborar projeto de publicação do Manual do Apoiador, 
publicação do apoio e republicação documentos do 
apoio

Editora MS

Participar do Mural da 
Descentralização – DAD

•  Identificar as atividades do apoio a serem divulgadas 
via mural Interno DAD
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3.1.2 PROJETO/ATIVIDADE: REDE DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E APOIO À 
GESTÃO DO SUS – COOPERASUS

No desempenho de suas atribuições, o DAD partiu da constatação de 
que, não obstante o processo de descentralização da saúde tenha produ-
zido avanços importantes na estruturação do SUS, há ainda dificuldades 
para a sua consolidação. Essas dificuldades estão associadas à carência de 
recursos humanos, problemas de acesso ao conhecimento e disponibi-
lidade de financiamento e de recursos organizacionais. Como decorrên-
cia, o MS deve direcionar suas ações de cooperação técnica para apoiar a 
identificação de métodos de intervenção, ferramentas de gestão, reade-
quação de estruturas e processos de trabalho, para que os gestores nas 
três esferas de governo possam fazer frente às novas atribuições que lhes 
estão sendo colocadas pelo processo de descentralização do SUS.

A organização da Rede de Cooperação Técnica e Apoio à Gestão do 
SUS (CooperaSUS) se inscreve nesse esforço, como estratégia de articu-
lação, compartilhamento de informações e experiências entre indivíduos 
e instituições (gestores – federal, estaduais e municipais, controle social, 
profissionais de saúde, instituições formadoras e de pesquisa, organiza-
ções não-governamentais e sociedade civil), no campo da gestão em saú-
de, visando à melhoria da capacidade de gestão do SUS. 

A Rede CooperaSUS tem como objetivo fortalecer a gestão descen-
tralizada, mediante ações destinadas a:
  ü incentivar a cultura de interação, participação e intercâmbio entre 

os diferentes gestores e instituições formadoras e de pesquisa;
  ü propiciar o desenvolvimento de iniciativas conjuntas que forta-

leçam a gestão descentralizada do SUS;
  ü estimular a cultura de cooperação e apoio técnico aos municí-

pios no âmbito das Secretarias de Estado da Saúde;
   üpermitir maior visibilidade aos problemas e desafios existentes 

na gestão da saúde.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

Para melhor compreensão das ações da Rede CooperaSUS, os produtos 

foram divididos em eixos, conforme segue. Alguns produtos estão relacio-
nados em mais de um eixo devido a sua abrangência.

Eixo 1 – Articulação e Parceria

 Neste eixo, são identificadas as ações a serem desenvolvidas para a 
implementação e o desenvolvimento da Rede.

 . Coletivo de Coordenação
  Objetivo: Promover a articulação entre Conass, Conasems, Abrasco, 

Opas e MS para o desenvolvimento da Rede.
 . Interação do DAD
  Objetivo: Promover a articulação e a interação entre os projetos do 

DAD.
 .	 Cooperação técnica entre academia, estados e municípios
  Objetivo: Incentivar a cultura de interação, participação e inter-

câmbio entre os diferentes gestores e instituições formadoras e de 
pesquisa; propiciar o desenvolvimento de iniciativas conjuntas que 
fortaleçam a gestão descentralizada do SUS; e possibilitar o contato 
entre os atores envolvidos.

	 .	 Núcleos temáticos
  Objetivo: Buscar o desenvolvimento do trabalho em rede, potencia-

lizando suas ações e aprofundando temas relevantes para a gestão 
descentralizada. 

 .	 Encontros presenciais
  Objetivo: Agregar novas parcerias e fortalecer relações com os par-

ceiros para aperfeiçoamento do processo de trabalho coletivo.
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	 .	 Eventos na área de Saúde

  Objetivo: Ampliar a visibilidade e identificação da Rede como espa-

ço de articulação e integração.
	 .	 Boletim virtual
  Objetivo: Ser um canal de comunicação, divulgação e interatividade 

da Rede; fortalecer a relação de parceria com os atores envolvidos.
Eixo 2 – Trabalho em Rede

No Eixo 2 estão descritas as estratégias que justificam a constituição 
da Rede. Aqui, são identificados os problemas existentes na gestão do 
SUS, relatadas as experiências e alimentado um banco de currículos de 
profissionais com experiência na área. O cruzamento dessas informações 
possibilita o trabalho em rede.

 . Banco de experiências
  Objetivo: Disponibilizar relatos de experiências de gestão de forma 

a propiciar o intercâmbio entre os atores dos diversos segmentos.
 . Banco de problemas identificados
  Objetivo: Permitir maior visibilidade aos problemas e desafios exis-

tentes na gestão da saúde.
 . Banco de currículos
  Objetivo: Disponibilizar currículos de profissionais com experiên-

cia em gestão.

Eixo 3 – Interatividade da Rede

 As ações e produtos que promovem a interatividade da Rede com 
os seus participantes são os objetos de trabalho deste eixo. 

	 . Fórum virtual
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  Objetivo: Destacar e aprofundar temas relevantes na área de ges-
tão em saúde; contribuir para a consolidação da cultura de utiliza-
ção de ferramentas tecnológicas disponíveis.

.  Lista de discussão
  Objetivo: Possibilitar espaço de comunicação e interação entre os 

membros da Rede; identificar temas prioritários que emergem da 
discussão para a realização de fóruns virtuais.

.	  Chat
  Objetivo: Promover interação e intercâmbio on-line e em tempo 

real entre os participantes da Rede.
.	  Enquete
  Objetivo: Colher opiniões visando ao direcionamento das ações da 

Rede e sobre os assuntos polêmicos em debate.
.	  Fale conosco (mensagens recebidas on-line via site)
  Objetivo: Manter canal de comunicação com os usuários.
.	  Encontros presenciais
  Objetivo: Agregar novas parcerias e fortalecer relações com os par-

ceiros para aperfeiçoamento do processo de trabalho coletivo.
.	  Mostra Virtual Permanente em Saúde
  Objetivo: Conhecer, valorizar e disponibilizar experiências exitosas 

na área de gestão em saúde apresentadas em eventos realizados 
pelo Ministério da Saúde ou por parceiros.

.	  Serviços
  Objetivo: Proporcionar maior interatividade no site e atratividade 

para o usuário.
.	  Página principal do site
  Objetivo: Disponibilizar conteúdo atualizado e de interesse dos 

usuários, promovendo a interação entre os participantes da Rede.
.	 	 Curso a distância
  Objetivo: Propiciar mais uma alternativa para qualificação da ges-

tão descentralizada.
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	 .	  Boletim Virtual
  Objetivo: Ser um canal de comunicação, divulgação e interativida-

de da Rede.

 . Protagonista do mês
  Objetivo: Proporcionar a interação e a participação de lideranças 

ou projetos em debate, possibilitando maior interatividade com os 
membros da Rede.

Eixo 4 – Estrutura do Site da Rede

 O site da Rede CooperaSUS (www.saude.gov.br/cooperasus) é a 
principal ferramenta de diálogo da Rede com os seus participantes. Nele 
são armazenadas todas as informações relativas às atividades desenvolvi-
das pela Rede, além de buscar contribuir para a consolidação da cultura 
de utilização das ferramentas tecnológicas disponíveis no site, como os 
fóruns virtuais e o chat. Alguns dos produtos do site são:

. Cadastro do usuário
 Objetivo: Permitir o acesso do usuário da Rede no ambiente virtual 

e colher informações sobre o usuário.
.	  Página principal
  Objetivo: Disponibilizar conteúdo atualizado e de interesse dos 

usuários, promovendo a interação entre os participantes da Rede.
.	  Biblioteca
  Objetivo: Disponibilizar material bibliográfico de interesse para a 

área.
.	  Mostra Virtual Permanente de Saúde
  Objetivo: Conhecer, valorizar e disponibilizar experiências exitosas 

na área de gestão em saúde.
. Notícias

   Objetivo: Divulgar assuntos atualizados e de interesse para a ges-
tão do SUS.
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 . Serviços
  Objetivo: Proporcionar maior interatividade no site e atratividade 

para o usuário.
 . Banco de dados
  Objetivo: Armazenar todos os dados e informações do site.
 . Sistema de busca
  Objetivo: Facilitar a navegação e o acesso às informações do site.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

REDE COOPERASUS

Resultados Esperados
Desafios 

(prioridades)
Ações Estratégicas

Interfaces com outras 
áreas do MS e instituições 

parceiras

DEFINIÇÃO DO PROJETO 
E DO 

PAPEL DA REDE COOPERA-
SUS PELO DAD

•  Agendar reunião com diretoria + coordenações 
+ equipe para discussão sobre o projeto da Rede 
CooperaSUS

Interno DAD

COLETIVO DA COORDENA-
ÇÃO DA REDE EM FUNCIO-

NAMENTO

Retomar a articulação com os parceiros (Conass, 
Conasems, Opas e Abrasco)

 • Agendar reuniões individuais com os parceiros• 
 •  Agendar reunião político-estratégica DAD + equipe 

+ parceiros • Agendar reunião do coletivo de co-
ordenação (preferencialmente na mesma data da 
reunião da CIT). • Retomar o desenvolvimento dos 
projetos em parceria com o Conasems e Abrasco 
que se relacionam com a Rede

Conass, Conasems, Opas, 
Abrasco

ARTICULAÇÃO COM 
ÁREAS DO MS

DAD – Promover articulação entre os projetos do DAD: 
Cooperação Técnica, Apoio Integrado, Amazônia Legal, 
Regionalização. 
MS – Buscar novas parcerias: 
BVS – gestão conhecimento  
Deges – espaço virtual para a rede dos Pólos. 
PNH – retomar a articulação  
CGRH – retomar articulação
Datasus

•  Promover fórum virtual interno permanente do 
DAD para a discussão e integração dos projetos em 
desenvolvimento na Rede

•  Organizar evento presencial para apresentar a Rede 
CooperaSUS para o MS como um todo e solicitar su-
gestões para seu desenvolvimento – data provável: 
início de maio (divulgar amplamente na intranet e 
outros canais de comunicação) 

•  Divulgar manual dos secretários na Rede (via bole-
tim virtual e fóruns) – 2.ª quinzena de abril

•  Retomar contato com auditoria – espaço para fóruns 
e capacitação

•  Outras áreas do MS: mapear possíveis áreas de inter-
face e interesse comum para após firmar parceria

Secretarias e órgãos do MS
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REDE COOPERASUS

Resultados Esperados
Desafios 

(prioridades)
Ações Estratégicas

Interfaces com outras 
áreas do MS e instituições 

parceiras

MAIOR VISIBILIDADE DA 
REDE E AMPLIAÇÃO DAS 
POSSIBILIDADES DE PAR-

CERIA

Ampliar a visibilidade e identificação da rede como 
espaço de articulação e integração.

•    Mapear eventos estratégicos na área da saúde.
  Eventos
•   Dia Mundial da Saúde (7 de abril – Articulação com 

o CNS para organizar atividade virtual): boletim 
virtual especial para o dia; promover debate virtual 
sobre a temática (fechar proposta dia 23/3)

•  Lançamento do VIII Simpósio Nacional sobre Po-
líticas de Saúde (7 de abril, 10h, Brasília): preparar 
material de divulgação

•  XXI Congresso do Conasems (10 a 13 de maio, Cuia-
bá): sugerir organização de oficina de trabalho sobre 
cooperação técnica

•  VIII Simpósio Nacional sobre Políticas de Saúde (19 a 
20 de maio, Brasília)

•  VI Congresso Nacional da Rede Unida (2 a 5 de julho 
de 2005,Belo Horizonte)

• Outros

Parceiros CooperaSUS e CNS.

ARTICULAÇÃO COM PAR-
CEIROS EXTERNOS

Criar mecanismos para estimular a cooperação técnica 
entre academia, estados e municípios.

•  Reforçar contatos com os Nesc, Departamentos e 
outras instituições – e-mail, oficina, encontro

•  Incrementar a formação e desenvolvimento de gru-
pos de trabalho por temas estratégicos

•  Identificar pontos estratégicos e organizar reuniões 
de trabalho para o desenvolvimento de núcleos 
temáticos da Rede

•  Listar fontes comprometidas com a Rede para acio-
nar envio de artigos para boletim – artigos sobre 
cooperação, gestão e outros temas relevantes ou 
polêmicos.

Secretarias e órgãos do MS, 
universidades e Nesc
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REDE COOPERASUS
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REDE COOPERASUS

Resultados Esperados
Desafios 

(prioridades)
Ações Estratégicas

Interfaces com outras 
áreas do MS e instituições 

parceiras

DESENVOLVIMENTO DE 
PLANO DE COMUNICAÇÃO 
PARA MAIOR VISIBILIDADE 

DA REDE

Elaborar e Implementar plano de comunicação.

•  Criar meios de divulgação da rede (banner, brindes, 
fôlder, cartazes, estande de participação em eventos 
(oficinas, seminários, exposições, congressos) para 
demonstração das funcionalidades do portal e 
finalidades rede)

Ascom

MANUTENÇÃO E ATUALI-
ZAÇÃO DO SITE DA REDE 

COOPERASUS

Criar mecanismos para promover a interatividade do 
site

•  Disponibilizar mensagens da lista de discussão no 
site

•  Desenvolver o aplicativo para utilização de enquetes 

•  Selecionar temas variados para enquetes mensais 

•  Desenvolver aplicativo para envio assinatura on-line 
para recebimento do boletim virtual via site. Dispo-
nibilizar link direto para CIT e mecanismo para envio 
de sugestão de pauta para boletim 

•  Atualizar eventos e notícias
•  Disponibilizar lista atualizada de gestores estaduais 

e municipais
•  Criar a seção SERVIÇOS com informações sobre: 

agenda com datas importantes para os gestores 
– TCU, campanhas de vacinação, CIB, CIT, Conass, Co-
nasems, outros. Ver com Datasus (Ezequiel, Mônica) 
e Ascom os serviços já existentes e disponíveis

•  Verificar agenda de reuniões da CIBs e publicar no 
site (Ver com CIT))

•  Ofertar espaço virtual (fóruns, chats, etc.) para par-
ceiros internos e externos

Datasus/Ascom
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REDE COOPERASUS
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REDE COOPERASUS

Resultados Esperados
Desafios 

(prioridades)
Ações Estratégicas

Interfaces com outras 
áreas do MS e instituições 

parceiras

UTILIZAÇÃO DE TECNOLO-
GIAS DE COMUNICAÇÃO 

E INFORMAÇÃO PARA 
IDENTIFICAR E QUALIFICAR 

TEMAS PRIORITÁRIOS DE 
GESTÃO

Contribuir para a consolidação da cultura de utilização 
de ferramentas tecnológicas disponíveis.

•  Organizar fóruns virtuais identificando temas de in-
teresse dos participantes (sugestão: licitações, pacto 
de gestão, regionalização)

•  Contato com possíveis moderadores
• Contato com Denasus
•  Organizar curso de gestão a distância (gestão passo-

a-passo) 

Conass, Conasems, Opas, 
Abrasco, Áreas do MS

BOLETIM VIRTUAL
Manter a periodicidade/buscar a construção coletiva 
do boletim. 

• Atualizar datas e pautas do boletim 
• Atualizar o boletim no formato web e e-mail 
•  Pautar todos os boletins virtuais para divulgação do 

boletim CooperaSUS
•  Enviar e-mail para cadastrados: Qual tema você 

gostaria de ler no Boletim CooperaSUS?
•  Elaborar pauta para próximos boletins – reunir com 

as coordenações.
•  Construir banco de dados (copiar texto dos links 

externos para formação de banco de dados do 
boletim).

•  Montar banco de artigos para publicação
•  Retomar parceria com a coordenação de comunica-

ção do Conselho Nacional de Saúde para publicação 
de matérias sobre as ações do CNS no Boletim.

Parceiros CooperaSUS e CNS
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REDE COOPERASUS
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REDE COOPERASUS

Resultados Esperados
Desafios 

(prioridades)
Ações Estratégicas

Interfaces com outras 
áreas do MS e instituições 

parceiras

DIVULGAÇÃO DAS 
PACTUAÇÕES E DECISÕES 

DA CIT PARA O MAIOR 
NÚMERO DE PESSOAS

Participação nas reuniões da CIT

•  Contato com projeto de Descentralização ENSP/Fio-
cruz 

• Divulgar pauta da CIT no boletim
• Elaborar notícia da reunião da CIT para próximo 
boletim
•  Criar espaço de bate-papo on-line durante as Tripar-

tites (maio)
•  Pautar na CIT a apresentação da Rede (abril)

CIT e ENSP

MAIOR VISIBILIDADE DA 
REDE ENTRE GESTORES 

MUNICIPAIS E ESTADUAIS

Buscar maior envolvimento dos parceiros nas 
atividades da rede

•  Implementar protagonista do mês – sugestão de 
temas para debate, texto, entrevista, etc.

Conass e Conasems

CONHECER, VALORIZAR 
E DISPONIBILIZAR 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
NA ÁREA DE GESTÃO EM 

SAÚDE

•  Organizar Mostra Virtual Permanente em Saúde: 
entrar em contato com organizadores dos eventos:

  Mostra SF, Brasília
  Seminário HumanizaSUS, Brasília
  Congresso Epidemiologia, Recife
  ExpoEpi, Brasília
  Outros

Secretarias e órgãos do MS e 
Abrasco
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•  Criar espaço de bate-papo on-line durante as Tripar-

tites (maio)
•  Pautar na CIT a apresentação da Rede (abril)

CIT e ENSP

MAIOR VISIBILIDADE DA 
REDE ENTRE GESTORES 

MUNICIPAIS E ESTADUAIS

Buscar maior envolvimento dos parceiros nas 
atividades da rede

•  Implementar protagonista do mês – sugestão de 
temas para debate, texto, entrevista, etc.

Conass e Conasems

CONHECER, VALORIZAR 
E DISPONIBILIZAR 

EXPERIÊNCIAS EXITOSAS 
NA ÁREA DE GESTÃO EM 

SAÚDE

•  Organizar Mostra Virtual Permanente em Saúde: 
entrar em contato com organizadores dos eventos:

  Mostra SF, Brasília
  Seminário HumanizaSUS, Brasília
  Congresso Epidemiologia, Recife
  ExpoEpi, Brasília
  Outros

Secretarias e órgãos do MS e 
Abrasco
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3.1.3 PROJETO/ATIVIDADE: ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES 
MUNICIPAIS DE SAÚDE

As eleições para prefeitos e a renovação dos gestores de saúde na 
maioria dos municípios brasileiros no início de 2005, trouxe ao Ministério 
da Saúde (MS) a preocupação de acolher e apoiar esses novos atores no 
processo de gestão que ora se inicia.

Dessa forma, e tendo por premissa a qualificação da gestão local, o 
MS formulou duas estratégias para acolher, informar, formar e promover 
a inserção desses gestores. A primeira envolvendo os encontros estaduais 
de acolhimentos dos novos prefeitos, em conjunto com o governo federal 
e a Confederação Nacional de Municípios (CNM), e a segunda articulada 
com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 
e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e tendo como pú-
blico-alvo os novos secretários municipais de Saúde.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Encontros de acolhimento aos novos prefeitos nos estados do Pará, 
Bahia e Minas Gerais, realizados em parceria com o governo federal 
e a CNM, fechando o ciclo de encontros realizados em 2004;

 • Manual: O SUS de A a Z – Garantindo Saúde nos Municípios, versão 
impressa e eletrônica;

 • Oficinas tripartites de acolhimento aos gestores municipais de saúde 
nos 26 estados, realizadas em conjunto com o Conasems e Conass.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações 
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

REALIZAÇÃO DE 
ENCONTROS DE 
ACOLHIMENTO 

TRIPARTITES EM TODOS 
OS ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO

Conseguir a adesão 
do Conasems e 

Conass

Confeccionar a 2.ª edição do 
Manual SUS de A a Z em for-

mato de guia eletrônico

•  Contratar jornalista, ilustrador, revisor de texto e empresa 
de edição.

•  Iniciar o processo de atualização dos tópicos com os 
representantes das áreas do MS

Secretarias e órgãos do 
MS; 

Conasems e 
Conass

Articular com o Conasems o 
acolhimento tripartite nos en-
contros estaduais dos Cosems

• Negociar o cronograma dos encontros Conasems e Cosems

• Definir metodologia das oficinas SGTES e Conasems

•  Realizar as oficinas tripartite, segundo participação do 
MS acordada com Cosems

Secretarias e órgãos do 
MS; 

Conasems e 
Conass
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

ACOLHIMENTO DOS NOVOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações 
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

REALIZAÇÃO DE 
ENCONTROS DE 
ACOLHIMENTO 

TRIPARTITES EM TODOS 
OS ESTADOS DA 

FEDERAÇÃO

Conseguir a adesão 
do Conasems e 

Conass

Confeccionar a 2.ª edição do 
Manual SUS de A a Z em for-

mato de guia eletrônico

•  Contratar jornalista, ilustrador, revisor de texto e empresa 
de edição.

•  Iniciar o processo de atualização dos tópicos com os 
representantes das áreas do MS

Secretarias e órgãos do 
MS; 

Conasems e 
Conass

Articular com o Conasems o 
acolhimento tripartite nos en-
contros estaduais dos Cosems

• Negociar o cronograma dos encontros Conasems e Cosems

• Definir metodologia das oficinas SGTES e Conasems

•  Realizar as oficinas tripartite, segundo participação do 
MS acordada com Cosems

Secretarias e órgãos do 
MS; 

Conasems e 
Conass
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3.1.4 PROJETO/ATIVIDADE: REVISTA E MOSTRA DE GESTÃO

No sentido de divulgar e compartilhar informações e processos exi-
tosos no âmbito da gestão em saúde, contribuindo dessa forma com a 
qualificação da gestão do SUS, está sendo estruturado o projeto que cria 
a Revista da Gestão, assim como vem sendo estruturada uma Mostra de 
Gestão em Saúde, prevista para maio de 2006.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Revista da Gestão, publicada semestralmente.

 • Organização dos processos para a realização da Mostra de Ges-
tão em Saúde.

 • Realizar a Mostra de Gestão em 2006.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

REVISTA E MOSTRA DE GESTÃO

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações

Interfaces 
com outras 

áreas do MS 
e instituições 

parceiras

PUBLICAÇÃO DA 
REVISTA DE GESTÃO

REALIZAÇÃO DA 
MOSTRA DE GESTÃO EM 

2006

Conseguir a 
adesão das áreas 
do MS – Mobilizar 
diversos atores do 

SUS

Publicar a Revista de Gestão

• Instituir grupo representante das secretarias/órgãos do MS; Abrasco
• Contratar jornalista e serviço de gráfica;
• Organizar cronograma de trabalho
• Publicar a revista

SES, SMS
 e Abrasco

Realizar a mostra de 
experiências exitosas na 

gestão

• Definir grupo de trabalho;
• Organizar cronograma de trabalho;
• Construir material informativo;
• Organizar evento.

Secretarias 
e órgãos do 
MS, Conass e 

Conasems
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

REVISTA E MOSTRA DE GESTÃO

Resultados Esperados Desafios Estratégias Ações

Interfaces 
com outras 

áreas do MS 
e instituições 

parceiras

PUBLICAÇÃO DA 
REVISTA DE GESTÃO

REALIZAÇÃO DA 
MOSTRA DE GESTÃO EM 

2006

Conseguir a 
adesão das áreas 
do MS – Mobilizar 
diversos atores do 

SUS

Publicar a Revista de Gestão

• Instituir grupo representante das secretarias/órgãos do MS; Abrasco
• Contratar jornalista e serviço de gráfica;
• Organizar cronograma de trabalho
• Publicar a revista

SES, SMS
 e Abrasco

Realizar a mostra de 
experiências exitosas na 

gestão

• Definir grupo de trabalho;
• Organizar cronograma de trabalho;
• Construir material informativo;
• Organizar evento.

Secretarias 
e órgãos do 
MS, Conass e 

Conasems
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3.2 EIXO II: FORTALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS

O fortalecimento da gestão do SUS é objeto de atuação central do 
Departamento de Apoio à Descentralização, desenvolvido por meio de 
um conjunto de projetos/atividades voltados para fortalecer e qualificar a 
gestão estadual e municipal do SUS, contribuindo, assim, em última aná-
lise, para a qualificação e humanização da atenção à saúde nos diversos 
níveis.

Implica em resgatar e precisar o papel das esferas federal, estadual 
e municipal do SUS buscando dar efetividade aos pressupostos descritos 
na Lei Orgânica da Saúde, e apoiar as esferas estadual e municipal para o 
desempenho de suas atribuições.

Esse eixo tem como diretriz a busca das bases conceituais e os mar-
cadores mínimos que nos permitam verificar os processos de gestão nos 
âmbitos municipal, regional, estadual e federal, e definir um conjunto de 
ofertas de gestão de apoio à gestão descentralizada. Faz total interface 
com o eixo da cooperação e apoio à gestão descentralizada do SUS uma 
vez que objetiva subsidiar as ações de cooperação e apoio ao fortaleci-
mento da gestão descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS).

3.2.1 PROJETO/ATIVIDADE: DEFINIÇÃO DA GESTÃO QUALIFICADA, 
INSTRUMENTOS E OFERTAS DE GESTÃO.

Tendo como referência os princípios do SUS, esse projeto busca con-
tribuir para a qualificação da gestão do SUS objetivando o fortalecimento 
da cidadania e do controle social, a melhoria da qualidade e humanização 
dos serviços e ações de saúde.

Para tal busca é fundamental a revisão e formulação de conteúdos 
propositivos orientados para subsidiar o processo de gestão descentrali-
zada do Sistema Único de Saúde (SUS), além da definição de marcadores 
para o monitoramento dos processos de gestão nos âmbitos municipal, 
regional, estadual e federal.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Documento-base com as proposições consensuais sobre as estra-
tégias institucionais de incremento ao processo de gestão descen-
tralizada do SUS;

 • Conjunto de marcadores de qualidade na Gestão Pública em Saú-
de e suas respectivas bases de cálculo;

 • Proposta de um conjunto de indicadores para o monitoramento da 
Gestão Pública em Saúde, assim como suas respectivas bases de 
cálculo, estrategicamente mantendo interface com o processo de 
implementação da Sala de Apoio à Gestão Estratégica (Sage);

 • Proposta para o desenvolvimento de um sistema informatizado e 
integrado de gestão em saúde;

 • Conjunto de ofertas de instrumentos e processos de apoio à ges-
tão descentralizada.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

GESTÃO QUALIFICADA

Resultados 
Esperados

Estratégias

Interfaces com 
outras áreas do 

MS e institui-
ções parceiras

TER UMA DEFI-
NIÇÃO CONSEN-
SUAL DO QUE É 
GESTÃO QUALI-
FICADA – COM 
MARCADORES 
E OFERTAS DE 

GESTÃO

•  Produzir um documento propondo a defi-
nição da Gestão Qualificada – marcadores e 
indicadores de gestão

Interno DAD

•  Realizar seminário no MS apresentando a 
proposta

Secretarias e 
órgãos do MS

•  Definir as ofertas do MS para a qualificação 
da gestão

•  Articular a implementação das ofertas de 
gestão à estratégia do apoio integrado

 

3.2.2 PROJETO/ATIVIDADE: PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO PACTO DE 
GESTÃO

O processo de construção do Pacto de Gestão constitui uma agenda 
de decisões tripartite que visa a possibilitar a efetivação de acordos entre 
os entes federados para a reforma de alguns aspectos da institucionalida-
de vigente e promover inovações em alguns processos e instrumentos de 
gestão. Tal pactuação deve ter como finalidade a qualificação da gestão 
pública do SUS, melhorando a efetividade, a eficiência e a qualidade de 
suas respostas, para o alcance dos resultados sanitários.

Para tanto, torna-se imprescindível a definição e explicitação das res-
ponsabilidades sanitárias de cada ente governamental, de cada sistema 
e serviço; de modo a se produzir ações integrais de saúde em função das 
necessidades populacionais e em razão da eqüidade social.



Plano de Ação – 2005 
Departamento de Apoio à Descentralização

49

Sendo assim, os Eixos Temáticos deste Pacto de Gestão devem con-
templar uma redefinição consensual sobre: 1. Responsabilidade Sanitária 
de governo, de gestão e de respostas dos sistemas e serviços de saúde 
e Organização da Atenção; 2. Regionalização; 3. Financiamento; 4. Plane-
jamento, programação e avaliação; 5. Regulação e Normalização do Sis-
tema; 6. Participação Social e Controle Público do Sistema; 7. Gestão do 
Trabalho em Saúde.

A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • No ano de 2005, foram priorizados os eixos: Responsabilidade Sa-
nitária; Regionalização; Regulação; Programação e Avaliação, sen-
do que para cada um desses eixos devem ser definidos:

 1. objeto da pactuação;

 2. metas de produtos e resultados – quantitativos e qualitativos;

 3. estratégias gerais de implantação com flexibilidade capaz de 
contemplar estratégias locais e regionais;

 4. responsabilidades das três esferas: em relação ao financiamento; 
aos papéis relativos à regulação, ao planejamento, à execução, ao 
acompanhamento, controle e avaliação;

 5. instrumentos relativos à execução dos projetos e ações previstas, 
bem como seu acompanhamento e avaliação. 

 6. termo de compromisso assinado entre gestores municipais, esta-
duais e a União, explicitando metas, prazos e responsabilidades.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PACTO DE GESTÃO

Resultados 
Esperados

Desafios Estratégias Ações

Interfaces com 
outras áreas do MS 

e instituições 
parceiras

TER, EFETIVAMENTE, 
UM TERMO DE COM-
PROMISSO PACTU-
ADO E ASSUMIDO 

PELOS GESTORES DE 
SAÚDE DAS TRÊS ES-
FERAS DE GOVERNO, 
VISANDO A QUALI-

FICAR A GESTÃO DO 
SUS, EM RAZÃO DOS 
SEUS PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES

Construir os consensos: 
internos ao MS e entre 

os gestores das três 
esferas

Retomar o grupo de discussão 
do Pacto de Gestão

Fechar consensos internos

• Elaborar o documento tese do MS
Todas as áreas do 

MS

• Acordar retomada da discussão do Pacto de Gestão na CIT
MS, Conasems e 

Conass

• Pactuar o documento tese com a direção do MS
Colegiado do Mi-

nistro

Desenvolver os trabalhos com o 
Conasems e o Conass

•  Convocar reunião da direção tripartite para discussão das 
propostas

• Levantar os consensos e dissensos
CIT

• Discutir – tripartite – os pontos em desenvolvimento
MS, Conasems e 

Conass

Aprovar o Pacto na 
Comissão Tripartite e no 

Conselho Nacional

• Apresentar a proposta global do Pacto de Gestão na CIT
MS, Conasems e 

Conass

• Apresentar a proposta global do Pacto de Gestão no CNS CNS

Implementar o Pacto de Gestão • Desenvolver reuniões estaduais para assinatura dos Termos. SES e SMS
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PACTO DE GESTÃO

Resultados 
Esperados

Desafios Estratégias Ações

Interfaces com 
outras áreas do MS 

e instituições 
parceiras

TER, EFETIVAMENTE, 
UM TERMO DE COM-
PROMISSO PACTU-
ADO E ASSUMIDO 

PELOS GESTORES DE 
SAÚDE DAS TRÊS ES-
FERAS DE GOVERNO, 
VISANDO A QUALI-

FICAR A GESTÃO DO 
SUS, EM RAZÃO DOS 
SEUS PRINCÍPIOS E 

DIRETRIZES

Construir os consensos: 
internos ao MS e entre 

os gestores das três 
esferas

Retomar o grupo de discussão 
do Pacto de Gestão

Fechar consensos internos

• Elaborar o documento tese do MS
Todas as áreas do 

MS

• Acordar retomada da discussão do Pacto de Gestão na CIT
MS, Conasems e 

Conass

• Pactuar o documento tese com a direção do MS
Colegiado do Mi-

nistro

Desenvolver os trabalhos com o 
Conasems e o Conass

•  Convocar reunião da direção tripartite para discussão das 
propostas

• Levantar os consensos e dissensos
CIT

• Discutir – tripartite – os pontos em desenvolvimento
MS, Conasems e 

Conass

Aprovar o Pacto na 
Comissão Tripartite e no 

Conselho Nacional

• Apresentar a proposta global do Pacto de Gestão na CIT
MS, Conasems e 

Conass

• Apresentar a proposta global do Pacto de Gestão no CNS CNS

Implementar o Pacto de Gestão • Desenvolver reuniões estaduais para assinatura dos Termos. SES e SMS
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3.2.3 PROJETO/ATIVIDADE: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SUS

A Secretaria-Executiva do MS, por meio do Departamento de Apoio 
à Descentralização, desencadeou, no primeiro semestre de 2004, o pro-
cesso de formulação de política para avaliação de desempenho do SUS, 
em articulação com as diversas áreas do MS incumbidas de processos de 
monitoramento e avaliação de programas/políticas.

A avaliação de desempenho de um sistema de saúde se refere à aferi-
ção e julgamento sobre o grau de alcance dos seus objetivos. Os parâme-
tros para a avaliação de desempenho devem estar referidos a objetivos so-
cialmente definidos e institucionalizados mediante textos legais e outras 
formas de expressão de intenções governamentais (planos, programas de 
ação, etc.), num processo destinado a melhorar a qualidade e a direciona-
lidade da ação governamental.

As discussões realizadas até o momento apontam para a implemen-
tação de um processo de Avaliação de Desempenho do Sistema de Saúde 
com base nas seguintes diretrizes:

 • O desenho estratégico do processo de avaliação deve abranger to-
dos os níveis de gestão do sistema.

 • A produção do Pro-Adess deve ser tomada como ponto de referên-
cia, escolhendo-se algumas de suas dimensões para avaliação do 
desempenho, para uso no curto prazo, e a partir daí construir in-
dicadores traçadores. Deve-se incorporar algumas categorias que 
não estariam contempladas nas dimensões do Pro-Adess, como 
Controle Social e Organização dos Serviços.

 • O processo deve ser iniciado pela avaliação do sistema público de 
saúde.

 • Deve ser selecionado um grupo reduzido de indicadores que per-
mita avaliar mais agilmente o sistema de saúde, a exemplo do que 
ocorre no Canadá, que utiliza 40 indicadores. Os critérios para es-
colha dos indicadores devem incluir a preocupação com a identifi-
cação daqueles que permitam avaliar as mudanças ocorridas.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Para o ano de 2005, o produto esperado é a elaboração da avalia-
ção de desempenho de uma dimensão definida (acesso) no nível 
nacional. Para tanto, pressupõe-se que seja elaborado e aprovado 
nas instâncias de decisão do SUS, um documento sobre a políti-
ca de avaliação de desempenho do sistema de saúde contendo as 
diretrizes teórico-metodólogicas que o embasem e o processo de 
sua implementação nos diversos níveis de gestão.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SUS

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 

áreas do MS e instituições 
parceiras

POLÍTICA ELABORADA, APROVADA 
E

EM IMPLEMENTAÇÃO

Formalizar e fomentar as instâncias de 
coordenação e execução. 

• Constituir equipe

Secretarias do MS/Anvisa/
Funasa/ANS/ Opas/Abras-

co/Abres

• Publicar portaria das instâncias de gestão

• Constituir agenda de trabalho dessas instâncias

•  Apresentação dos elementos gerais da avaliação de 
desempenho do SUS no fórum de descentralização

• Elaborar as diretrizes teórico-metodólogicas

•  Definir estratégia de implementação dos processos 
nos diversos níveis de gestão

• Selecionar e qualificar os indicadores da 1.ª dimensão

•  Pactuar na CIT o documento da política e aprovar no 
CNS

CNS / CIT

Realizar avaliação da 1.ª dimensão: acesso

• Constituir banco de dados em articulação com a Sage Gabinete – SE

• Operacionalizar a avaliação e publicar seus resultados
Secretarias e órgãos do MS, 

Conass e Conasems
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SUS

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 

áreas do MS e instituições 
parceiras
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• Constituir agenda de trabalho dessas instâncias

•  Apresentação dos elementos gerais da avaliação de 
desempenho do SUS no fórum de descentralização

• Elaborar as diretrizes teórico-metodólogicas

•  Definir estratégia de implementação dos processos 
nos diversos níveis de gestão

• Selecionar e qualificar os indicadores da 1.ª dimensão

•  Pactuar na CIT o documento da política e aprovar no 
CNS

CNS / CIT

Realizar avaliação da 1.ª dimensão: acesso

• Constituir banco de dados em articulação com a Sage Gabinete – SE

• Operacionalizar a avaliação e publicar seus resultados
Secretarias e órgãos do MS, 

Conass e Conasems
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3.2.4  PROJETO/ATIVIDADE: PESQUISAS SOBRE PERCEPÇÃO DOS PREFEITOS, 
SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE SAÚDE SOBRE O SUS E 
FUNCIONAMENTO DE COLEGIADOS: CIB E COSEMS

Dentro da estratégia maior de qualificação da gestão,o Departamen-
to de Apoio à Descentralização idealizou, em parceria com o Departamen-
to de Ouvidoria do SUS/SGP, pesquisas com prefeitos e secretários munici-
pais, tanto os que estavam deixando a gestão como aqueles que estavam 
chegando em 2005. 

Esse projeto tem por objetivo subsidiar as ações do Apoio Integrado, 
além de apoiar a construção da cartilha do SUS para os novos prefeitos e o 
manual do SUS para os novos secretários. 

Outra pesquisa em desenvolvimento trata do funcionamento das Co-
missões Intergestores Bipartite e tem por objetivo analisar, de forma mais 
sistemática e abrangente, a experiência acumulada por essas instâncias, 
com a finalidade de obter uma melhor compreensão dos aspectos pro-
blemáticos identificados na implementação do SUS, tendo em vista que 
o funcionamento das mesmas depende essencialmente da forma como a 
descentralização está sendo implementada em cada estado.

No que diz respeito à pesquisa com os Conselhos de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (Cosems), o objetivo é levantar, na visão de seus presi-
dentes, os principais problemas e perspectivas relacionados ao processo 
de gestão do Conselho visando a apoiar seu fortalecimento.

Já a pesquisa com os gestores estaduais objetiva caracterizar o pro-
cesso de gestão na alta direção das Secretarias de Estado de Saúde no 
período de março de 2005, além de descrever e analisar as características 
do processo de planejamento e gestão , destacando os aspectos mais for-
mais e organizativos e analisar o processo de trabalho na equipe dirigente 
da SES.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Publicação com a pesquisa dos prefeitos 2004;

 • Relatório das entrevistas com os novos prefeitos;

 • Relatório da pesquisa dos secretários municipais de Saúde 2004;

 • Relatório da pesquisa dos secretários municipais de Saúde 2005;

 • Relatório da pesquisa de avaliação das CIB;

 • Relatório da pesquisa com os Cosems;

 • Relatório da pesquisa com os secretários estaduais;

 • Publicação final com todas as pesquisas.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PESQUISAS SOBRE PERCEPÇÃO DOS PREFEITOS, SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE 
SAÚDE SOBRE O SUS E FUNCIONAMENTO DE COLEGIADOS: CIB E COSEMS

Resultados Esperados Desafios Estratégias

Interfaces com 
outras áreas do 

MS e institui-
ções parceiras

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 
COM DIVERSOS ATORES E 
INSTITUIÇÕES DO SUS

Mobilizar tecnologias para a captura das informações 
e realização de análise que efetivamente oriente as 
ações da Coordenação

• Realizar pesquisa com prefeitos encerrando mandato SGP

•   Finalizar e disponibilizar relatório da pesquisa com secretários 
municipais antigos

SGP

•  Finalizar e disponibilizar relatório da pesquisa com secretários 
estaduais

SGP e Conass

• Finalizar e disponibilizar relatório da pesquisa com CIB SES e Cosems

• Realizar pesquisa com novos secretários municipais de Saúde SGP

• Realizar pesquisa com novos prefeitos SGP

• Realizar pesquisa com Cosems
Conasems e 

Cosems

• Análise geral das pesquisas
Equipe Consul-

tores DAD

• Fazer uma publicação das pesquisas, com análise geral Opas
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PESQUISAS SOBRE PERCEPÇÃO DOS PREFEITOS, SECRETÁRIOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE 
SAÚDE SOBRE O SUS E FUNCIONAMENTO DE COLEGIADOS: CIB E COSEMS

Resultados Esperados Desafios Estratégias

Interfaces com 
outras áreas do 

MS e institui-
ções parceiras

REALIZAÇÃO DE PESQUISAS 
COM DIVERSOS ATORES E 
INSTITUIÇÕES DO SUS

Mobilizar tecnologias para a captura das informações 
e realização de análise que efetivamente oriente as 
ações da Coordenação

• Realizar pesquisa com prefeitos encerrando mandato SGP

•   Finalizar e disponibilizar relatório da pesquisa com secretários 
municipais antigos

SGP

•  Finalizar e disponibilizar relatório da pesquisa com secretários 
estaduais

SGP e Conass

• Finalizar e disponibilizar relatório da pesquisa com CIB SES e Cosems

• Realizar pesquisa com novos secretários municipais de Saúde SGP

• Realizar pesquisa com novos prefeitos SGP

• Realizar pesquisa com Cosems
Conasems e 

Cosems

• Análise geral das pesquisas
Equipe Consul-

tores DAD

• Fazer uma publicação das pesquisas, com análise geral Opas
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3.3	EIXO	III:	LEGISLAÇÃO	E	NORMATIZAÇÃO	DO	SUS

3.3.1 PROJETO/ATIVIDADE: REVISÃO NORMATIVA DO SUS – REGULASUS

Nos últimos anos, em média, foram editadas 2.300 portarias minis-
teriais/ano. Isso porque o sistema normativo é basicamente concebido 
como técnica de direção, gestão e regulação da sociedade, formando um 
quadro em que um emaranhado de portarias e resoluções se intercruzam 
continuamente produzindo inúmeros microssistemas legais. Uma das di-
ficuldades apontadas no processo de descentralização da saúde refere-se 
ao excesso de regulamentação muitas vezes contrária à legislação ordi-
nária, com detalhamentos desnecessários, bem como a ausência de revo-
gação de portarias em desuso, causando uma extrema burocratização do 
sistema e dificuldade na implantação e no controle das ações.

Diante desse quadro foi instituído o Projeto RegulaSUS, coordenado 
pelo DAD e desenvolvido em conjunto com o Instituto de Direito Sanitário 
(Idisa), com o objetivo de compilar a regulação operacional do SUS, or-
ganizando-a, eliminando as duplicidades, apontando ilegalidades, incon-
gruências e impropriedades de redação, além da edição de uma coletânea 
da legislação da saúde, na forma de um Regulamento do SUS. O Ministério 
da Saúde deverá envolver os seus diversos setores, por meio do corpo téc-
nico, na revisão do material produzido, promovendo a análise do mérito e 
a integração dos processos de formulação das novas propostas.  
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Revisão da regulamentação do SUS concluída.

Subprodutos
 • Banco de Dados com as portarias já publicadas pelo Ministério da 

Saúde, organizadas e classificadas por temas e subtemas;

 • Publicação contendo o conjunto das portarias revisadas que cons-
tituirão o Regulamento do Sistema Único de Saúde;

 • Publicação do Regulamento do Sistema Único de Saúde.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

REGULASUS

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

LEGISLAÇÃO CONSO-
LIDADA, REVISADA 

PELAS ÁREAS TÉCNI-
CAS DO MS

TEXTO FINAL DO RE-
GULAMENTO APRO-
VADO E PUBLICADO

Articulação das diferentes áreas do MS para análise do 
consolidado de portarias 
 
Inclusão do tema na agenda do ministro e do colegiado do 
MS

Negociação com Conass e Conasems;  
 
Revisão dos fluxos de publicação de portarias

• Finalizar a primeira etapa de classificação com o Idisa

SAA (CGDI), Conjur, 
SAS,SVS, Anvisa, ANS, 

Funasa, SGP, SE,  SCTIE e 
SGTES

• Encaminhar a base de dados Idisa para a CGDI

•  Criar e coordenar grupo técnico, com a participação 
das diversas áreas e órgãos do MS, para o processo de 
revisão das portarias

•  Apresentar a proposta de Regulamento no Fórum de 
Descentralização

Diretoria DAD

•  Discutir e aprovar o Regulamento nos colegiados do MS
Secretarias e Órgãos do 

MS

•  Discutir propostas de revisão nos Grupos de Trabalho 
da Câmara Técnica da CIT

Secretaria-Executiva da 
CIT, Conass e Conasems

•  Pactuar a proposta de Regulamento do SUS na CIT e 
aprovar no CNS

Conass e Conasems
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

REGULASUS

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

LEGISLAÇÃO CONSO-
LIDADA, REVISADA 

PELAS ÁREAS TÉCNI-
CAS DO MS

TEXTO FINAL DO RE-
GULAMENTO APRO-
VADO E PUBLICADO

Articulação das diferentes áreas do MS para análise do 
consolidado de portarias 
 
Inclusão do tema na agenda do ministro e do colegiado do 
MS

Negociação com Conass e Conasems;  
 
Revisão dos fluxos de publicação de portarias

• Finalizar a primeira etapa de classificação com o Idisa

SAA (CGDI), Conjur, 
SAS,SVS, Anvisa, ANS, 

Funasa, SGP, SE,  SCTIE e 
SGTES

• Encaminhar a base de dados Idisa para a CGDI

•  Criar e coordenar grupo técnico, com a participação 
das diversas áreas e órgãos do MS, para o processo de 
revisão das portarias

•  Apresentar a proposta de Regulamento no Fórum de 
Descentralização

Diretoria DAD

•  Discutir e aprovar o Regulamento nos colegiados do MS
Secretarias e Órgãos do 

MS

•  Discutir propostas de revisão nos Grupos de Trabalho 
da Câmara Técnica da CIT

Secretaria-Executiva da 
CIT, Conass e Conasems

•  Pactuar a proposta de Regulamento do SUS na CIT e 
aprovar no CNS

Conass e Conasems
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3.4	EIXO	IV:	POLÍTICAS	REGIONAIS	E	REGIONALIZAÇÃO	DA	SAÚDE

O esforço de construir um modelo de gestão partilhada ocorreu du-
rante toda a década de 90, quando o setor Saúde apresentou inovações 
importantes no campo das relações intergovernamentais, consideradas 
fundamentais à implantação do SUS. Desde o texto constitucional, a ino-
vação do desenho federativo brasileiro, atribui autonomia aos três entes 
federados, competências tributárias e descentralização política e adminis-
trativa para as unidades de governo. Esta descentralização no setor Saúde 
precisa avançar sem perder de vista a visão nacional e integradora, pois é 
sabido que políticas descentralizadas podem aumentar as desigualdades 
entre as regiões e fragmentar a prestação dos serviços, quando não acom-
panhadas de estratégias solidárias de coordenação e cooperação.

Por isso, há um significativo consenso em torno da necessidade de 
adotar novas estratégias ao processo de descentralização que promovam 
a integralidade e a eqüidade no acesso. A Regionalização, prevista cons-
titucionalmente, constitui umas dessas estratégias, ao induzir a formação 
de sistemas de saúde mais funcionais e relações intergovernamentais 
mais cooperativas e solidárias.

3.4.1 PROJETO/ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE UMA PROPOSTA DE 
REGIONALIZAÇÃO PARA O SUS

Diante da necessidade de superar as dificuldades enfrentadas no es-
forço de organização regional do SUS e de propor alternativas a Noas, o 
projeto de construção da Política de Regionalização construído a partir de 
um diagnóstico da situação, deverá promover a construção de relações 
mais cooperativas entre os entes federados à regionalização solidária, par-
tindo do pressuposto que as Regiões de Saúde devem se organizar a partir 
das identidades compartilhadas entre municípios inseridos num mesmo 
espaço geográfico (cultural, econômico, social, redes de comunicação e 
infra-estrutura de transportes, rede de serviços de saúde), favorecendo a 
ação cooperativa para o compartilhamento de funções de gestão (plane-
jamento, avaliação, controle, regulação, gestão de RH, etc.), integração dos 
sistemas municipais de saúde (sistemas de informação em saúde, fluxos 



Plano de Ação – 2005 
Departamento de Apoio à Descentralização

65

de referência e contra-referência, etc.) e ampliação do acesso a diferentes 
níveis de atenção.

A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Elaboração do documento base da Política de Regionalização, 
como eixo estruturante do Pacto de Gestão;

 • Avaliação e divulgação das contribuições dos processos de regio-
nalização existentes, a exemplo da Ride, as regiões interestaduais 
e os municípios organizados em consórcios de saúde;

 • Realização de seminários regionais, macrorregionais e nacional im-
plementação da Política de Regionalização;

 • Implementar a regionalização em regiões prioritárias.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 

áreas do MS e instituições 
parceiras

Proposta elaborada, negociada e 
aprovada na CIT e CNS.
 
 Avaliação dos processos de re-
gionalização e disseminadas suas 
contribuições. 
 
Seminário Nacional  e Macrorre-
gionais para implementação da 
Política de Regionalização

Iniciativas de cunho regional im-
plementadas/em desenvolvimento.

Construção/negociação de proposta com di-
ferentes áreas do MS, Conass, Conasems e CNS;  
 
Expansão da proposta de regionalização para 
além da assistência (vigilância, gestão);  
 
Contemplar estratégias de regionalização por 
consórcios, Rides e regiões interestaduais; 
 
Estabelecer estratégia de negociação para os 
fluxos de pacientes nas fronteiras

•  Articulação das diferentes áreas do MS para definição 
das diretrizes de regionalização e estratégias para sua 
operacionalização;

Todas as áreas técnicas do 
MS, Conass, Conasems, CNS, 

OPAS

•  Inclusão do tema na agenda do ministro e do colegia-
do do MS;

Gabinete - SE 

• Discussão com os atores envolvidos; Secretarias e órgãos do MS 

•  Seleção e contratação de novos consultores para 
ampliação do processo de regionalização;

Interno DAD

•  Disseminação do documento de regionalização pro-
movendo discussão da proposta. 

Ascom

Finalizar processo de pesquisa e de constitui-
ção de subsídio técnico para a formulação e 
sustentabilidade da política de regionalização

•  Sistematização do produto da pesquisa para fomento 
da discussão acerca da política de regionalização

Editora MS

• Articular BVS, CGDI e SCTIE BVS, CGDI e SCTIE

• Publicar documento final Editora MS
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 

áreas do MS e instituições 
parceiras

Proposta elaborada, negociada e 
aprovada na CIT e CNS.
 
 Avaliação dos processos de re-
gionalização e disseminadas suas 
contribuições. 
 
Seminário Nacional  e Macrorre-
gionais para implementação da 
Política de Regionalização

Iniciativas de cunho regional im-
plementadas/em desenvolvimento.

Construção/negociação de proposta com di-
ferentes áreas do MS, Conass, Conasems e CNS;  
 
Expansão da proposta de regionalização para 
além da assistência (vigilância, gestão);  
 
Contemplar estratégias de regionalização por 
consórcios, Rides e regiões interestaduais; 
 
Estabelecer estratégia de negociação para os 
fluxos de pacientes nas fronteiras

•  Articulação das diferentes áreas do MS para definição 
das diretrizes de regionalização e estratégias para sua 
operacionalização;

Todas as áreas técnicas do 
MS, Conass, Conasems, CNS, 

OPAS

•  Inclusão do tema na agenda do ministro e do colegia-
do do MS;

Gabinete - SE 

• Discussão com os atores envolvidos; Secretarias e órgãos do MS 

•  Seleção e contratação de novos consultores para 
ampliação do processo de regionalização;

Interno DAD

•  Disseminação do documento de regionalização pro-
movendo discussão da proposta. 

Ascom

Finalizar processo de pesquisa e de constitui-
ção de subsídio técnico para a formulação e 
sustentabilidade da política de regionalização

•  Sistematização do produto da pesquisa para fomento 
da discussão acerca da política de regionalização

Editora MS

• Articular BVS, CGDI e SCTIE BVS, CGDI e SCTIE

• Publicar documento final Editora MS
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3.4.2 PROJETO/ATIVIDADE: REDE INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO 
DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE

Após a inauguração de Brasília, iniciou-se um rápido processo de 
ocupação da região do entorno do Distrito Federal e dos municípios vizi-
nhos, motivados pela política governamental incentivadora da migração.

A alta concentração urbana decorrente desta corrente migratória 
criou sérios desequilíbrios econômicos e sociais entre o Distrito Federal e 
os municípios vizinhos.

Em 1998, foi criada a Região Integrada de Desenvolvimento do Distri-
to Federal e Entorno (Ride) – Lei Complementar n.º 94, de 19 de fevereiro 
de 1998 – , com a finalidade de articulação interistitucional e intergover-
namental, com vista ao aprimoramento e ampliação dos serviços públicos 
essenciais e a promoção de atividades econômicas na região, buscando a 
criação de emprego e geração de renda.

Nesse contexto, foi constituído o Conselho Administrativo da Ride 
– Coaride, composto por representantes do governo federal, dos estados 
e dos municípios que integram a região, e cuja presidência compete ao 
Ministro de Estado da Integração Nacional.

Para fortalecer as ações referentes à área da saúde, o Coaride, consti-
tuiu o Grupo de Trabalho Saúde (GT Saúde), sob a coordenação do Minis-
tério da Saúde e com a participação do Ministério da Integração Nacional, 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, das Secretarias Esta-
duais de Saúde de Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal e dos Municípios 
do Entorno. O GT Saúde, hoje Grupo Gestor de Saúde (GGS), tem como 
objetivo a estruturação de alternativas de soluções técnicas, de financia-
mento e de gestão para os problemas de saúde existentes na Ride DF. A 
partir dos trabalhos deste grupo, foi elaborado o Plano de Ação de Saúde 
da Ride, que contempla diretrizes que irão nortear a resolução dos proble-
mas que acometem a referida região.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

As ações definidas no Plano de Ação da Ride/DF deverão ser imple-
mentadas, de acordo com as prioridades estabelecidas e atentando para 
os principais problemas comuns aos municípios. Dentre as prioridades 
pontuadas, muitas já foram devidamente encaminhadas, sendo necessá-
rio que haja continuidade, uma vez que a Ride é considerada uma região 
estratégica e que poderá servir de laboratório para o processo de regiona-
lização. Vale ressaltar que há grande coerência entre o plano de ação da 
Ride e o Plano Nacional de Saúde.

A concretização do Projeto de Investimentos para Fortalecimento da 
Atenção Básica nos municípios da Ride também é considerado um pro-
duto de grande importância, uma vez que foram utilizados parâmetros e 
diagnósticos que determinaram a necessidade de subsidiar os municípios 
com esses equipamentos, e que servirão para estimular o alcance das me-
tas propostas nos indicadores da atenção básica, bem como realizar um 
processo auto-avaliativo, com suporte do MS no monitoramento e acom-
panhamento das ações a serem desenvolvidas, mostrando ao município 
os índices que poderão ser melhorados.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

RIDE

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 

áreas do MS e instituições 
parceiras

IMPLEMENTAÇÃO DAS 
PRIORIDADES DEFINIDAS NO 
PLANO DE AÇÃO – RIDE/DF; 

 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJE-

TO DE INVESTIMENTOS EM AB; 
 

100% DOS MUNICÍPIOS DA 
RIDE/DF PELO PROJETO 

DE FORTALECIMENTO DA 
GESTÃO;

CRIAR FÓRUM DE DECISÃO E 
PACTUAÇÃO REGIONAL;

REFORMULAR A DINÂMICA 
DOS PROCESSOS AVALIATIVOS.

Implementação do plano de ação da Ride/DF;  
 

Implementação do projeto de investimento em AB;  
 

Ampliação da cobertura do Projeto de Apoio à Ges-
tão para 100% dos municípios da Ride/DF;  

 
Envolver os gestores estaduais.

•  Revisão da composição, atribuições e funcionamen-
to do GGS e Câmaras Técnicas

Áreas técnicas do MS envolvi-
das com projetos estratégicos 

da Ride; SES-DF, GO e MG; 
NESP; UnB; Min. Integração; 

AMAB; Cosems GO e MG, 
Conass e Conasems

 

•  Envolver Conass e Conasems na realização de ofici-
na de acolhimento dos novos gestores

•  Formalizar os termos da parceria com o NESP e UnB  

•  Imprimir uma abordagem regional ao Projeto de 
Apoio à Gestão

•  Promover reunião política com secretários de Saú-
de dos estados envolvidos

•  Implantar certificação e premiação dos municípios 
que avançarem na melhoria dos seus indicadores

•  Sensibilizar os gestores estaduais – GO e MG

•  Levantar informações acerca de outras Rides exis-
tentes no Brasil
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

RIDE

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 

áreas do MS e instituições 
parceiras

IMPLEMENTAÇÃO DAS 
PRIORIDADES DEFINIDAS NO 
PLANO DE AÇÃO – RIDE/DF; 

 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJE-

TO DE INVESTIMENTOS EM AB; 
 

100% DOS MUNICÍPIOS DA 
RIDE/DF PELO PROJETO 

DE FORTALECIMENTO DA 
GESTÃO;

CRIAR FÓRUM DE DECISÃO E 
PACTUAÇÃO REGIONAL;

REFORMULAR A DINÂMICA 
DOS PROCESSOS AVALIATIVOS.

Implementação do plano de ação da Ride/DF;  
 

Implementação do projeto de investimento em AB;  
 

Ampliação da cobertura do Projeto de Apoio à Ges-
tão para 100% dos municípios da Ride/DF;  

 
Envolver os gestores estaduais.

•  Revisão da composição, atribuições e funcionamen-
to do GGS e Câmaras Técnicas

Áreas técnicas do MS envolvi-
das com projetos estratégicos 

da Ride; SES-DF, GO e MG; 
NESP; UnB; Min. Integração; 

AMAB; Cosems GO e MG, 
Conass e Conasems

 

•  Envolver Conass e Conasems na realização de ofici-
na de acolhimento dos novos gestores

•  Formalizar os termos da parceria com o NESP e UnB  

•  Imprimir uma abordagem regional ao Projeto de 
Apoio à Gestão

•  Promover reunião política com secretários de Saú-
de dos estados envolvidos

•  Implantar certificação e premiação dos municípios 
que avançarem na melhoria dos seus indicadores

•  Sensibilizar os gestores estaduais – GO e MG

•  Levantar informações acerca de outras Rides exis-
tentes no Brasil
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3.4.3 PROJETO/ATIVIDADE: CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

Os consórcios intermunicipais de saúde têm sido um instrumento de 
atuação dos municípios no campo da saúde. O SUS organiza-se em uma 
lógica regionalizada e hierarquizada de ações e serviços, o que pressupõe 
a necessidade de permanente e constante interação dos gestores públi-
cos, nas diversas esferas de governo. A própria Lei n.º 8.080/90 consagra, 
dentre os princípios do SUS (art. 7.º, XI) a: 

conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e 
humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios na prestação dos serviços de assistência à saúde da po-
pulação. 1

Vê-se que a conjugação de esforços entre os gestores do sistema é 
quase imperativa. O conceito de rede integrada e regionalizada de ser-
viços exige, para poder subsistir, a conjugação de meios para a obtenção 
de resultados mais eficientes. Nesse sentido, os Consórcios Intermunici-
pais de Saúde (CIS) têm sido um instrumento cada vez mais recorrente 
na oferta dos serviços de saúde pelos municípios. Mais recentemente, a 
discussão sobre regionalização/microrregionalização das ações e serviços 
de saúde tem tido pontos de aproximação cada vez maiores com os con-
sórcios, uma vez que, em muitos casos, estes podem ser entendidos como 
experiências embrionárias de regionalização, diversificação e ampliação 
da oferta de serviços de saúde.

O Ministério da Saúde, em parceria com a Opas e a Abrasco, preten-
de desenvolver um projeto com várias linhas de atuação, objetivando 
aportar maior informação sobre os Consórcios Intermunicipais de Saúde 
(CIS), suas potencialidades e limites, promovendo encontros de gesto-
res, dirigentes de consórcios e pesquisadores, encomendando estudos e 
apoiando experiências exitosas. Também deve fazer parte desse escopo 
a nova estrutura dos Consórcios Públicos de Saúde, mediante a Lei dos 
Consórcios Públicos, e as suas potencialidades para a gestão dos sistemas 
regionais de saúde.

 1 BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Expõe sobre as condições para a promoção, pro-

teção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 20 set. 1990.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

 • Seminário interno ao MS para discussão da Lei dos Consórcios 
Públicos;

 • Pesquisa para mapeamento da situação dos Consórcios Intermuni-
cipais de Saúde;

 • Elaboração do manual sobre as possibilidades de aplicação da Lei 
dos Consórcios Públicos na saúde;

 • Seminário com gestores municipais e estaduais sobre a Lei dos 
Consórcios Públicos e a interface com o setor Saúde.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas

Interfaces 
com outras 

áreas do MS 
e instituições 

parceiras

IDENTIFICAR A SITUAÇÃO 
DOS CONSÓRCIOS INTER-
MUNICIPAIS DE SAÚDE NO 
PAÍS

Desenvolvimento de pesquisa sobre a situação dos 
Consórcios de Saúde no País

• Mapear os consórcios em funcionamento

SAS, Abrasco, 
Conass e  

Conasems
•  Realizar análise das iniciativas de consorciamento em saúde imple-

mentados no País

• Publicar documento final Editora MS

PROMOVER O INTERCÂM-
BIO DAS EXPERIÊNCIAS 
DOS CONSÓRCIOS INTER-
MUNICIPAIS DE SAÚDE

Mapeamento e divulgação das experiências exitosas 
dos Consórcios Intermunicipais de Saúde

•  Realizar oficinas para compartilhar experiências de Consórcios 
Intermunicipais de Saúde entre os gestores

Conasems, 
Conass e 
Abrasco

•  Elaborar e divulgar material informativo com relato dos CIS com 
maior eficácia

INCENTIVAR E ACOMPA-
NHAR A IMPLEMENTAÇÃO 
DA LEI DOS CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS NA SAÚDE

Configurar o Consórcio Público Intermunicipal como 
estratégia potencial de gestão regionalizada.

•  Discutir no âmbito interno do MS e depois com Conass e Conasems
Conasems, 
Conass e 
Abrasco

•  Realização de oficinas de sensibilização dos gestores e divulgação 
de material informativo

Opas, Abrasco, 
Conass e 

Conasems
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas

Interfaces 
com outras 

áreas do MS 
e instituições 

parceiras

IDENTIFICAR A SITUAÇÃO 
DOS CONSÓRCIOS INTER-
MUNICIPAIS DE SAÚDE NO 
PAÍS

Desenvolvimento de pesquisa sobre a situação dos 
Consórcios de Saúde no País

• Mapear os consórcios em funcionamento

SAS, Abrasco, 
Conass e  

Conasems
•  Realizar análise das iniciativas de consorciamento em saúde imple-

mentados no País

• Publicar documento final Editora MS

PROMOVER O INTERCÂM-
BIO DAS EXPERIÊNCIAS 
DOS CONSÓRCIOS INTER-
MUNICIPAIS DE SAÚDE

Mapeamento e divulgação das experiências exitosas 
dos Consórcios Intermunicipais de Saúde

•  Realizar oficinas para compartilhar experiências de Consórcios 
Intermunicipais de Saúde entre os gestores

Conasems, 
Conass e 
Abrasco

•  Elaborar e divulgar material informativo com relato dos CIS com 
maior eficácia

INCENTIVAR E ACOMPA-
NHAR A IMPLEMENTAÇÃO 
DA LEI DOS CONSÓRCIOS 
PÚBLICOS NA SAÚDE

Configurar o Consórcio Público Intermunicipal como 
estratégia potencial de gestão regionalizada.

•  Discutir no âmbito interno do MS e depois com Conass e Conasems
Conasems, 
Conass e 
Abrasco

•  Realização de oficinas de sensibilização dos gestores e divulgação 
de material informativo

Opas, Abrasco, 
Conass e 

Conasems
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3.4.4 PROJETO/ATIVIDADE: PLANO SAÚDE AMAZÔNIA E BR163

O Plano de Qualificação da Atenção à Saúde na Amazônia Legal 
– Saúde Amazônia – é uma iniciativa que tem por objetivo promover a 
construção e implementação de projetos integradores, visando à prio-
rização de questões estratégicas do SUS a serem enfrentadas na região. 
Nessa perspectiva, busca-se a articulação das ações desenvolvidas no âm-
bito do Ministério da Saúde, assim como a apropriação e incorporação das 
especificidades da Região nas políticas de saúde, de forma a assegurar o 
fortalecimento da implementação do SUS, beneficiando a população dos 
nove estados que compõem a Amazônia Legal. Esse trabalho está sendo 
construído em parceria com as secretarias do MS, Funasa, Anvisa, gover-
nos estaduais, prefeituras, secretarias estaduais e municipais de saúde, 
Conass, Conasems e sociedade civil, por meio dos conselhos de saúde e 
movimentos sociais. Ainda nesse contexto, foi constituído um grupo de 
trabalho regional – Núcleo de Articulação, Integração e Desenvolvimento 
(NAID), objetivando a aproximação e articulação dos diversos atores para 
acompanhar e coordenar as ações na região.
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A. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

.	  Implementar a política de regionalização cooperativa e solidária na 
Amazônia Legal;

.	  Integrar a Política de Atenção à Saúde Indígena de forma mais orgâ-
nica ao SUS;

.	  Implementar o Observatório da Saúde na Amazônia Legal;

.	  Realizar e publicar a Pesquisa “Avaliação da Implementação do Plano 
Saúde Amazônia Legal”;

.	  Implementar Plano BR163 Sustentável;

.	  Implementar Plano “Alcântara Sustentável”.
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO 
COOPERATIVA E SOLIDÁRIA NA 

AMAZÔNIA LEGAL IMPLEMENTADA 
COM O APOIO DO DAD

Promover a estratégia do Apoio Integrado na 
região da Amazônia Legal

•  Atuar junto às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), Se-
cretarias Municipais de Saúde (SMS) Conselho Estadual 
de Saúde (CES) e Conselhos Municipais de Saúde (CMS) 
na implementação de projetos de fortalecimento e 
modernização de suas estruturas organizacionais;

Áreas e órgãos do MS;
SES, CES, CMS e SMS dos 

estados da região;

•  Atuar junto às SES e SMS no desenvolvimento de sua 
capacidade de gestão, planejamento e integração das 
ações;

•  Apoiar o trabalho de (re) estruturação dos Fundos 
Estaduais e Municipais de Saúde e a sua colocação sob 
gestão integral das respectivas secretarias;

•  Coordenar as ações das equipes do Apoio Integrado na 
região

•  Promover a implementação da agenda de cooperação 
pactuada com os estados da Amazônia Legal

Fortalecer a ação político-institucional do 
Naid

•  Realizar encontros periódicos do grupo para discussão 
das estratégias/ações a serem implementadas na região.

MS; Conass, Conasems, 
Controle Social e Insti-

tuições de Pesquisa dos 
estados da região; 
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B. DETALHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO 
COOPERATIVA E SOLIDÁRIA NA 

AMAZÔNIA LEGAL IMPLEMENTADA 
COM O APOIO DO DAD

Promover a estratégia do Apoio Integrado na 
região da Amazônia Legal

•  Atuar junto às Secretarias Estaduais de Saúde (SES), Se-
cretarias Municipais de Saúde (SMS) Conselho Estadual 
de Saúde (CES) e Conselhos Municipais de Saúde (CMS) 
na implementação de projetos de fortalecimento e 
modernização de suas estruturas organizacionais;

Áreas e órgãos do MS;
SES, CES, CMS e SMS dos 

estados da região;

•  Atuar junto às SES e SMS no desenvolvimento de sua 
capacidade de gestão, planejamento e integração das 
ações;

•  Apoiar o trabalho de (re) estruturação dos Fundos 
Estaduais e Municipais de Saúde e a sua colocação sob 
gestão integral das respectivas secretarias;

•  Coordenar as ações das equipes do Apoio Integrado na 
região

•  Promover a implementação da agenda de cooperação 
pactuada com os estados da Amazônia Legal

Fortalecer a ação político-institucional do 
Naid

•  Realizar encontros periódicos do grupo para discussão 
das estratégias/ações a serem implementadas na região.

MS; Conass, Conasems, 
Controle Social e Insti-

tuições de Pesquisa dos 
estados da região; 
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

REDUÇÃO DAS INIQÜIDADES NA 
AMAZÔNIA LEGAL

Manter atuante o GT Amazônia Legal

•  Realizar reuniões periódicas do GT para discussão e 
avaliação ações de saúde em curso na região;

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

• Coordenar o Grupo de Trabalho do MS para a AL;

Articular, em conjunto com a DIPE, as áreas 
do MS, a fim de que promovam ações de for-
talecimento das políticas de saúde na região;

•  Inserir o Plano de Saúde Amazônia Legal na pauta dos 
colegiados das Secretarias do Ministério da Saúde; 

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

•  Apoiar o desenvolvimento de projetos de investimentos 
que atendam às necessidades de expansão da atenção 
integral à saúde na região

•  Acompanhar os indicadores de avaliação da gestão do 
SUS na região

Secretarias e órgãos do 
MS
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

REDUÇÃO DAS INIQÜIDADES NA 
AMAZÔNIA LEGAL

Manter atuante o GT Amazônia Legal

•  Realizar reuniões periódicas do GT para discussão e 
avaliação ações de saúde em curso na região;

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

• Coordenar o Grupo de Trabalho do MS para a AL;

Articular, em conjunto com a DIPE, as áreas 
do MS, a fim de que promovam ações de for-
talecimento das políticas de saúde na região;

•  Inserir o Plano de Saúde Amazônia Legal na pauta dos 
colegiados das Secretarias do Ministério da Saúde; 

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

•  Apoiar o desenvolvimento de projetos de investimentos 
que atendam às necessidades de expansão da atenção 
integral à saúde na região

•  Acompanhar os indicadores de avaliação da gestão do 
SUS na região

Secretarias e órgãos do 
MS
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
INDÍGENA INTEGRADA AO SUS

Envolver o conjunto do MS na discussão e 
implementação da Política de Saúde Indíge-
na proposta pela Funasa. 

•  Articular as áreas afins do MS para que apóiem a Funasa 
na construção de indicadores de processo e resultado 
para a implementação da Política de Saúde Indígena; Funasa,

SAS
SVS

SGTES
•  Articular as áreas afins do MS para que apóiem a Funasa 

na avaliação dos indicadores de estrutura, processo e re-
sultado da implementação da Política de Saúde Indígena

•  Apoiar a Funasa na elaboração e implementação do pla-
no de trabalho de reorganização do modelo das Casai

SAS, SGTES, SVS Funasa;

•  Participar do processo de construção de proposta da 
nova portaria de incentivos à saúde indígena com par-
ticipação da DSAI (Funasa) e SAS/MS (PNH, DAE, DAB e 
Derac )

Funasa
SAS

•  Participar do GT da Saúde Indígena na Câmara Técnica 
da Atenção da CIT sobre o fortalecimento da política de 
atenção à Saúde Indígena.

Funasa e
SAS

Inserir a pauta da atenção integral à popu-
lação indígena na agenda de trabalho do 
apoio integrado

•  Reorganizar a participação dos apoiadores da Funasa no 
Apoio Integrado

Funasa

•  Articular a inserção da Política de Saúde Indígena no 
âmbito do processo de regionalização

Funasa - DSAI

OBSERVATÓRIO DA SAÚDE NA AMA-
ZÔNIA LEGAL IMPLEMENTADO

Organizar o observatório da Amazônia Legal 
em parceria com o Sipam, demais áreas do 
MS e instituições integrantes do SUS na 
região

•  Articular e integrar as diversas áreas do MS no processo 
de trabalho do Observatório;

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

•  Articular a participação de estados e município no Ob-
servatório, fortalecendo as ações do Apoio Integrado 

Conass e Conasems
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
INDÍGENA INTEGRADA AO SUS

Envolver o conjunto do MS na discussão e 
implementação da Política de Saúde Indíge-
na proposta pela Funasa. 

•  Articular as áreas afins do MS para que apóiem a Funasa 
na construção de indicadores de processo e resultado 
para a implementação da Política de Saúde Indígena; Funasa,

SAS
SVS

SGTES
•  Articular as áreas afins do MS para que apóiem a Funasa 

na avaliação dos indicadores de estrutura, processo e re-
sultado da implementação da Política de Saúde Indígena

•  Apoiar a Funasa na elaboração e implementação do pla-
no de trabalho de reorganização do modelo das Casai

SAS, SGTES, SVS Funasa;

•  Participar do processo de construção de proposta da 
nova portaria de incentivos à saúde indígena com par-
ticipação da DSAI (Funasa) e SAS/MS (PNH, DAE, DAB e 
Derac )

Funasa
SAS

•  Participar do GT da Saúde Indígena na Câmara Técnica 
da Atenção da CIT sobre o fortalecimento da política de 
atenção à Saúde Indígena.

Funasa e
SAS

Inserir a pauta da atenção integral à popu-
lação indígena na agenda de trabalho do 
apoio integrado

•  Reorganizar a participação dos apoiadores da Funasa no 
Apoio Integrado

Funasa

•  Articular a inserção da Política de Saúde Indígena no 
âmbito do processo de regionalização

Funasa - DSAI

OBSERVATÓRIO DA SAÚDE NA AMA-
ZÔNIA LEGAL IMPLEMENTADO

Organizar o observatório da Amazônia Legal 
em parceria com o Sipam, demais áreas do 
MS e instituições integrantes do SUS na 
região

•  Articular e integrar as diversas áreas do MS no processo 
de trabalho do Observatório;

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

•  Articular a participação de estados e município no Ob-
servatório, fortalecendo as ações do Apoio Integrado 

Conass e Conasems
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE 
SAÚDE PARA ÁREA DE FRONTEIRAS

Estruturar uma política de saúde para as 
áreas de fronteira da Amazônia Legal

•  Estabelecer um plano de ação conjunto com estados, 
municípios e MS

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

PESQUISA DE “AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO SAÚDE 
AMAZÔNIA LEGAL” REALIZADA E 
PUBLICADA

Integrar o grupo de pesquisa nas diversas 
ações que compõem o Plano de Saúde 
Amazônia

•  Contribuir na construção de mecanismos de avaliação 
do Plano de Saúde Amazônia 

ENSP/Fiocruz e
USP

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
BR163 SUSTENTÁVEL

Articulação intersetorial para elaboração 
e implementação do plano de ação para a 
BR163

•  Organizar apoio descentralizado do MS nas capitais 
para as ações de governo;

Secretarias e órgãos do 
MS

•  Representar o MS nos encontros com os governadores e 
secretários de Estado da BR

Casa Civil

•  Realizar encontro com secretários estaduais e munici-
pais (PA, MT e AM)

Secretarias e órgãos do 
MS, Casa Civil

•  Participar das Consultas Públicas nos municípios da 
BR163 para validação do plano

Casa Civil



Plano de Ação – 2005 
Departamento de Apoio à Descentralização

85

PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO E 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA DE 
SAÚDE PARA ÁREA DE FRONTEIRAS

Estruturar uma política de saúde para as 
áreas de fronteira da Amazônia Legal

•  Estabelecer um plano de ação conjunto com estados, 
municípios e MS

SE, SAS, SCTIE, SGETES, 
SGP, SVS, Anvisa, Funasa;

PESQUISA DE “AVALIAÇÃO DA 
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO SAÚDE 
AMAZÔNIA LEGAL” REALIZADA E 
PUBLICADA

Integrar o grupo de pesquisa nas diversas 
ações que compõem o Plano de Saúde 
Amazônia

•  Contribuir na construção de mecanismos de avaliação 
do Plano de Saúde Amazônia 

ENSP/Fiocruz e
USP

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 
BR163 SUSTENTÁVEL

Articulação intersetorial para elaboração 
e implementação do plano de ação para a 
BR163

•  Organizar apoio descentralizado do MS nas capitais 
para as ações de governo;

Secretarias e órgãos do 
MS

•  Representar o MS nos encontros com os governadores e 
secretários de Estado da BR

Casa Civil

•  Realizar encontro com secretários estaduais e munici-
pais (PA, MT e AM)

Secretarias e órgãos do 
MS, Casa Civil

•  Participar das Consultas Públicas nos municípios da 
BR163 para validação do plano

Casa Civil
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
“ALCÂNTARA SUSTENTÁVEL”.

Articulação intersetorial para apoio à im-
plementação das ações do Plano Alcântara 
Sustentável

•  Articular, com as diversas áreas do MS e SES/MA, apoio 
ao desenvolvimento de ações específicas com vistas 
ao fortalecimento da política municipal de saúde do 

Município de Alcântara;
Secretarias e órgãos do 

MS•  Atuar em conjunto com os demais parceiros interminis-
teriais na implementação de projetos de fortalecimento 

desenvolvimento do município.
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PLANO DE SAÚDE AMAZÔNIA

Resultados Esperados Desafios Ações Estratégicas
Interfaces com outras 
áreas do MS e institui-

ções parceiras

IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO
“ALCÂNTARA SUSTENTÁVEL”.

Articulação intersetorial para apoio à im-
plementação das ações do Plano Alcântara 
Sustentável

•  Articular, com as diversas áreas do MS e SES/MA, apoio 
ao desenvolvimento de ações específicas com vistas 
ao fortalecimento da política municipal de saúde do 

Município de Alcântara;
Secretarias e órgãos do 

MS•  Atuar em conjunto com os demais parceiros interminis-
teriais na implementação de projetos de fortalecimento 

desenvolvimento do município.
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3.5 EIXO V: NEGOCIAÇÃO E PACTUAÇÃO ENTRE GESTORES DO SUS

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT), instituída pela Portaria n.º 
1.180, de 22 de julho de 1991, conforme Resolução n.º 02, de 26 de abril de 
1991, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), é uma instância colegiada de 
negociação e articulação entre os gestores dos três níveis de governo para 
a regulamentação e a operacionalização das políticas de saúde no âmbito 
da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), portanto é constituída, pari-
tariamente, por representação do Ministério da Saúde (MS), Conselho Na-
cional de Secretários de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) e possui a seguinte estrutura:

 a) Plenário que ocorre, ordinariamente, uma vez por mês e extraor-
dinariamente quando necessário;

 b) Secretaria Técnica (ST/CIT) que tem como atribuição o apoio 
técnico e administrativo necessário ao pleno funcionamento da 
CIT;

 c) Câmara Técnica.

À Secretaria Técnica da CIT, compete:
 I – receber, analisar e dar encaminhamento às correspondências di-

rigidas ao coordenador, demais membros da CIT e aos grupos de 
trabalhos;

 II – providenciar a convocação das reuniões e a divulgação das res-
pectivas pautas;

 III – organizar e secretariar as reuniões da CIT;
 IV – providenciar a divulgação do Resumo Executivo das reuniões;
 V – providenciar os encaminhamentos administrativos decorrentes 

das reuniões da CIT;
 VI – propiciar o apoio administrativo necessário ao funcionamento 

da Câmara Técnica (CT/CIT) e dos Grupos de Trabalho;
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 VII – analisar e encaminhar os documentos enviados pelas Comissões 

Intergestores Bipartites (CIB);

 VIII – Manter guarda e arquivo de documento sobre habilitações para 

gestão do SUS dos estados e municípios;
 IX – Assessorar o coordenador da CIT e acompanhar as reuniões da 

Câmara Técnica. 
Em função dessas atribuições a ST/CIT desenvolve atividades admi-

nistrativas permanentes, tais como:
 • Promover as reuniões da Comissão Intergestores Tripartite (plená-

rio e grupos técnicos). Isto demanda, expedição de convites e pas-
sagens e diárias, alocação de espaço físico, confecção de relatórios, 
reprodução de material, etc.

 • Trabalho com banco de dados para subsidiar os trabalhos da CIT e 
responder demandas de outros setores/instituições;

 • Manutenção e atualização do site da CIT/DAD para divulgação da 
pauta, resumo executivo das reuniões e outros encaminhamentos 
administrativos decorrentes das reuniões da CIT.

 • Articular e acompanhar os grupos de trabalho na Câmara Técnica 
no sentido de otimizar os processos de negociação na CIT. 

Em acordo do plenário da CIT, a Câmara Técnica está funcionando 
com nove grupos permanentes:
 1. Assistência Farmacêutica;
 2. Atenção à Saúde;
 3. Ciência e Tecnologia;
 4. Financiamento, orçamento e alocação de recursos;
 5. Gestão do SUS;
 6. Gestão do Trabalho e Educação Permanente;
 7. Informação e Informática;
 8. Vigilância em Saúde;
 9. Vigilância Sanitária.
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Atualmente, com exceção dos grupos de Vigilância Sanitária, Vigi-
lância em Saúde e Informação e Informática, os trabalhos de grupos têm 
sido temáticos, sem uma agenda permanente. Pretende-se organizar uma 
agenda permanente, de forma a possibilitar um processo de gestão pac-
tuada fundamentada em processos de avaliação participativa e coopera-
ção solidária.

Para implementação das suas competências, a ST/CIT pretende de-
senvolver os seguintes projetos/atividades, que serão desenvolvidos de 
forma permanente:

3.5.1 REUNIÃO DO COLEGIADO DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
PREPARATÓRIA À REUNIÃO DA CIT.

Considerando os diversos setores que formulam e executam políti-
cas e projetos de saúde dentro do Ministério da Saúde, e que o Colegiado 
é o foro para elaboração de consensos e ajuste mútuo das propostas de 
elaboração ou intervenções nas políticas de saúde a discussão prévia da 
pauta a ser discutida na CIT terá a função de preparar os secretários para 
uma participação mais efetiva na CIT, evitar conflitos internos e possibili-
tar cooperação entre os diversos setores e o fortalecimento das propostas 
do MS na CIT.

Resultados esperados/produtos:
 • Fortalecer a participação da gestão do MS no plenário da CIT;
 • Melhorar a integração dos diversos setores nos processos pactuados;
 • Evitar conflitos internos nos projetos que estão sendo pactuados 

com estados e municípios;
 • Fortalecer o pacto de gestão com os outros entes federados.

Desafios:
 • Sensibilizar os gestores do MS para priorizar agenda.
 • Ações estratégicas programadas;
 • Pautar a questão junto ao Secretário-Executivo do MS.
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3.5.2 IMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO DOS GRUPOS TEMÁTICOS DA 
CÂMARA TÉCNICA DA CIT

Considerando a CIT uma instância colegiada de negociação e arti-
culação entre os gestores dos três níveis de governo para a regulamenta-
ção e a operacionalização das políticas de saúde no âmbito da gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS), e que a preparação e efetivação dos pro-
cessos de pactuação acontecem na Câmara Técnica, a organização e fun-
cionamento dos Grupos Temáticos são condicionantes dos processos de 
pactuação, portanto existe uma necessidade que os grupos funcionem de 
forma contínua, com pauta articulada com as diretrizes do SUS e das polí-
ticas de gestão. Nesse sentido, a proposta de implementação do trabalho 
nas Câmaras Técnicas passa por uma programação de ações a serem pac-
tuadas, elaboração sistemáticas de relatórios e mecanismo/instrumentos 
para monitoramento e avaliação destes trabalhos. 

Resultados esperados/produtos:
 • Normalizar os trabalhos da Câmara Técnica com programação siste-

matizada, elaboração de relatórios com a produção das comissões 
(portarias, projetos políticos, instrumentos para gestão, etc.);

 • Melhorar integração das áreas técnicas com as discussões tripartites;
 • Redução de conflitos na gestão das políticas de saúde.

Desafios:
 • Pautar os coordenadores, representantes do MS para elaboração 

dessa agenda;
 • Sensibilizar os representantes, do MS nessas comissões, para im-

portância dessas ações;

 • Sensibilizar os coordenadores do DAD para integração de suas 

ações nesse projeto.
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Ações estratégicas programadas:

 • Pautar, no colegiado das secretarias MS, uma apresentação e dis-

cussão sobre o funcionamento das comissões tripartites. 

 • Inserir os apoiadores do DAD nos grupos de interesse.

3.5.3 ARTICULAÇÃO DO TRABALHO DA ST/CIT COM AS SECRETARIAS 

TÉCNICAS DAS COMISSÕES INTERGESTORES BIPARTITES – ST/CIB

O processo de descentralização da gestão do SUS exige atribuições 

complementares e solidárias nas três esferas de governo. Nesse processo 

as ST/CIB, assim como a ST/CIT, possuem um grande potencial para articu-

lar e integrar os processos nos três níveis de gestão possibilitando a cria-

ção de uma rede de gestão para o SUS. Mesmo considerando as questões 

dos diversos interesses políticos, um alinhamento de conceitos e método 

de trabalho fomenta a integração e cooperação entre as CIB e CIT.

Resultados esperados/produtos:

 • Agendas de trabalhos articuladas.

 • Ampliação da participação dos técnicos dos municípios e das SES 

nas políticas e projetos elaborados no âmbito federal.

Desafios:

 • Sensibilização da Secretaria-Executiva do MS e secretarias técnicas 

do Conass e Conasems.
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Ações estratégicas programadas:

 • Realizar uma oficina para discutir uma base conceitual dos traba-

lhos intergestores e elaborar uma agenda conjunta de trabalho.
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3.6	OUTRAS	ATIVIDADES

REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA 

Produto Desafio Estratégias Ações
Interfaces áreas do MS e 

instituições parceiras

PROCESSO E CONDI-
ÇÕES DE TRABALHO 
ORGANIZADOS

Garantir efetividade nas 
ações de apoio.

Definição de papéis e 
responsabilidades da 
equipe de apoio do DAD 
de acordo com a demanda, 
afinidades e habilidades 
pessoais

•  Proceder avaliação individual por meio da escuta e 
identificação das afinidades/habilidades pessoais

PNH

Instituir processo de 
planejamento

Realização de oficina de 
planejamento

• definir as funções do apoio

•  redefinir as atribuições individuais frente às funções 
estabelecidas

•  identificar as necessidades de capacitação/qualifi-
cação

•  construir plano de capacitação/qualificação (PCQ) CGRH

• implementar o PCQ CGRH

Monitoramento do plane-
jamento 

• realizar reuniões bimensais Equipe PNH
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REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA 

Produto Desafio Estratégias Ações
Interfaces áreas do MS e 

instituições parceiras

PROCESSO E CONDI-
ÇÕES DE TRABALHO 
ORGANIZADOS

Instituir processo de 
planejamento

Reorganização de procedi-
mentos operacionais

•   reorganização do arquivo de documentos do DAD CGDI

•  organização de arquivo de publicações único do 
DAD

CGDI

•  estabelecer fluxos e documentos para o controle de 
insumos, passagens e diárias

Interno DAD

Definir, em trabalho articu-
lado, chefia de gabinete e 
de apoio, estratégias e ati-
vidades de monitoramento 
do trabalho do apoio

•  levantar as iniciativas de avaliação de desempenho 
do MS

CGRH

•  elaborar proposta de avaliação de desempenho e 
aprovar no colegiado DAD

Instituir processo de 
avaliação de desempenho 
do apoio

• implementar avaliação de desempenho CGRH

Fomentar a participação 
da equipe do apoio em 
espaços colegiados

Implantar colegiado do 
apoio

• realizar reuniões quinzenais

Interno DAS
Fomentar a participação 
do apoio na plenária DAD

• sensibilizar equipe
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REORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO DO APOIO ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA 

Produto Desafio Estratégias Ações
Interfaces áreas do MS e 

instituições parceiras

PROCESSO E CONDI-
ÇÕES DE TRABALHO 
ORGANIZADOS

colegiados apoio na plenária DAD
•  organizar a participação do apoio na plenária do 

DAD
Interno DAD

Definição da Forma de 
assessoramento técnico 
do Apoio do DAD

Articular e consensuar 
com as coordenações e a 
direção do DAD o papel e 
forma de apoio técnico

•  realizar reuniões com a direção, coordenadores e 
suas equipes técnicas para levantar subsídios

Interno DAD
•  elaborar documento com definição do papel, atri-

buições e forma do apoio técnico.

• discutir e deliberar no colegiado 

Reorganização do espaço 
físico

Viabilizar a elaboração e 
implementação de projeto 
de modificação da estrutu-
ra física do DAD

• articular a elaboração de projeto arquitetônico 

SAA

• acompanhar o trâmite da solicitação de mudança 
na estrutura física do departamento

• realizar as mudanças físicas imediatas na área do 
apoio, que favoreçam o processo de trabalho

SAA
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FÓRUM DE DESCENTRALIZAÇÃO

Produto Desafio Estratégias Ações
Interfaces com as áreas 

do MS e instituições 
parceiras

FÓRUM DE 
DESCENTRALIZAÇÃO 
FUNCIONANDO 
QUALIFICADAMENTE

Manter o funciona-
mento do Fórum de 

Descentralização

•  estruturação de processos 
e fluxos necessários à ope-
racionalização das reuniões 
mensais

•  definir equipe do apoio responsável pela organiza-
ção da reunião

Interno DAD
•  enviar documentos prévios à reunião aos membros 

do fórum 

• organizar pauta e elaborar memória de reunião

•  articular com as diversas áreas do MS a inclusão, na 
pauta do fórum, de temas relevantes ao processo de 
descentralização

Secretarias e órgãos do 
MS

•  divulgação das reuniões, 
materiais e encaminhamen-
tos

•  atualizar pasta do fórum no espaço DAD, com mate-
rial e apresentações das reuniões

Interno DAD

•  inserir a divulgação do fórum no plano de comuni-
cação do DAD
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AÇÕES E PROJETOS 
DO DAD DIVULGADOS 
INTERNAMENTE NO 
MS E COM O PÚBLICO 
EXTERNO

Envolver a equipe nas 
ações de divulgação 
e comunicação do 
DAD

•  elaborar e implementar um 
plano de comunicação para 
o DAD

•  identificar os meios e ferramentas que podem ser 
utilizados na divulgação

Ascom e Datasus
• constituir Grupo Gestor da Informação no DAD

• implantar o mural: Acontece no DAD

• implantar Boletim Virtual

• reorganizar o sítio do DAD no portal saúde Datasus

•  elaborar material de divulgação dos projetos estraté-
gicos: fôlderes e banner

Editora MS

•  organizar a participação do DAD nos eventos do MS 
(estande)

Secretarias e órgãos MS

•  utilizar a tecnologia da rede 
Cooperasus para o processo 
de comunicação institucio-
nal

•  incorporar no fórum da rede CooperaSUS, debates 
de temas de interesse do DAD

Rede CooperaSUS•  Utilizar o Boletim Virtual para a divulgação de resul-
tados dos projetos implantados pelo DAD

• Fazer uso da ferramenta Curso a Distância

FÓRUM DE DESCENTRALIZAÇÃO

Produto Desafio Estratégias Ações
Interfaces com as áreas 

do MS e instituições 
parceiras
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3.7	CONVÊNIOS

 PROGRAMA PPA: 0016 – Gestão da Política de Saúde
 AÇÃO PPA: 106T – Implantação da Rede Nacional de Apoio para a 

Gestão Descentralizada do SUS

 3.7.1 CONVÊNIO ABRASCO – N.º 3.171/2004

Beneficiário: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Co-
letiva (Abrasco/RJ)
Valor: R$ 1.000.000,00
Objeto:
ASSESSORIA TÉCNICA ENTRE A ABRASCO E A SECRETARIA-EXECU-
TIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NAS ÁREAS DE POLÍTICA E PLANE-
JAMENTO, ESPECIFICAMENTE NO QUE CONCERNE AOS MECANIS-
MOS DE GESTÃO, FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS, REGIONALIZAÇÃO, 
DESCENTRALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE.
Data de Celebração: 23/7/2004
Vigência: 18/7/2005

 3.7.2 CONVÊNIO CONASEMS – N.º 3.780/2004

Beneficiário: Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems/DF)
Valor: R$ 1.346.300,00
Objeto:
PROJETO DE COOPERAÇÃO HORIZONTAL ENTRE OS MUNICÍPIOS, 
POR MEIO DE COMPARTILHAMENTO DE EXPERIÊNCIA E INFORMA-
ÇÕES E DE APOIO DIRETO ENTRE ELES PARA A SOLUÇÃO DE PROBLE-
MAS E PARA O APROVEITAMENTO DE OPORTUNIDADES QUE VISEM 
AO MELHOR ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO.
Data de Celebração: 8/11/2004
Vigência: 3/11/2005
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 3.7.3 CONVÊNIO CONASS – N.º 4.174/2004

Beneficiário: Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass/DF)
Valor: R$ 2.720.832,00
Objeto:
DESENVOLVER, NO CONASS, ATIVIDADES QUE VISEM AO APRIMORA-
MENTO DA GESTÃO ESTADUAL DO SUS, CAPACITANDO AS EQUIPES 
DAS SES PARA BEM DESENVOLVEREM AS MACROFUNÇÕES DE SUA 
RESPONSABILIDADE. CRIAR UM NOVO EIXO PRIORITÁRIO NA AÇÃO 
COORDENADA, PELO MS E CONASS, DE SUPORTE E ASSESSORIA 
TÉCNICA ÀS SES PARA A CONSOLIDAÇÃO E O APRIMORAMENTO  DA 
GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SAÚDE E NA COOPERAÇÃO TÉC-
NICA AOS MUNICÍPIOS, EM ASPECTOS NÃO CONTEMPLADOS NO 
PROGESTORES.
Data de Celebração: 31/12/2004
Vigência: 26/12/2005
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