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APRESENTAÇÃO 

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Rio Grande do 
Norte (Cosems-RN), foi constituído no ano de 1989 como ente de mobilização e 
representação dos gestores da política de saúde dos municípios potiguares. De 
direito privado, sem fins lucrativos e se pautando pelos princípios que regem o 
direito público, o Cosems-RN congrega as 167 secretarias municipais de saúde 
do Estado. 

 

Conforme Art. 2º do Estatuto, no seu Parágrafo Único o 

COSEMS/RN se propõe a: 

 

a) Defender com firmeza os interesses dos municípios do Sistema Nacional de 
Saúde, lutando pela descentralização de recursos financeiros, técnicos e 
materiais, pela participação dos órgãos municipais de saúde nas instâncias 
decisórias em nível federal e estadual. 
b) Fomentar a criação de serviços municipais de saúde e orientar o processo de 
assessoria técnica aos municípios na área de saúde. 
c) Transmitir aos municípios informações que possibilitem obtenção de recursos 
financeiros, técnicos e materiais necessários ao desenvolvimento de ações que 
beneficiem a população. 
d) Promover Encontros, Seminários e outros eventos que propiciem discussões 
e trocas de experiências, com vistas ao fortalecimento do processo de 
municipalização da saúde no RN. 
e) Estimular a participação, em instâncias organizadas, da população 

junto ao Sistema de Saúde contribuindo para o controle social dos serviços de 
saúde. 
f) Celebrar acordos, contratos e convênios com órgãos ou entidades 

públicas e privadas, visando o fortalecimento do SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO COSEMS/RN 
REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022 

 
 

1. Participação na Reunião do GT sobre a 
Linha de Cuidado LGBTQ+ SESAP/ 
Cosems, para dialogar sobre os avanços e desafios na construção do que foi 
pactuado; 

2. Discussão com equipe técnica e diretoria COSEMS 
sobre o funcionamento das Câmaras Técnicas e 
Comissões Intergestores Regionais; 

3. Participação no grupo técnico para construção da Política Estadual da 
Atenção Primaria   no Estado do RN; 

4.  Participação na discussão de implementação da RAMI no RN; 
5. Participação nas reuniões mensais do CIES;  
6. Realização de reunião presencial planejamento e alinhamento de demandas 

das regiões de saúde com conselho diretor do COSEMS/RN; 
7. Reunião equipe técnica do Cosems sobre discussão dos temas das reuniões 

temáticas; 
8.  Participação nas discussões sobre a Regionalização PRI/RN, com 

Grupo de trabalho COSEMS, SESAP, CES, MS e BP; 
9. Participação mensal da comissão do programa mais médicos no RN/CCE; 
10. Reunião com o conselho diretor do Cosems para inclusão de novas 

demandas no planejamento das ações para 2022; 
11. Reunião com Coordenação da APS, sobre integração SESAP/RN, Cosems. 

discussão das fragilidades dos entes na missão AP; 
12. Inserção de demandas da gestão no grupo de WhatsApp em todos os grupos 

de gestores de todas as regiões de saúde, grupo de apoio e coordenação, 
dentre outros; 

13. Reunião mensal sobre a situação dos instrumentos de planejamento 
/DIGISUS com A SESAP/SEMS E CES; 

14. Reunião com técnicos do Estado sobre regulação - leitos - CNES - REGULA 
RN; 

15. Reunião mensal com diretoria sobre a pauta reunião ordinária COSEMS; 
16. Monitoramento das portarias, notas técnicas e demais publicações e repasse 

de informações para os gestores;  
17. Monitoramento mensal dos instrumentos de planejamento do SUS; 
18. Discussão mensal do grupo de apoio e equipe técnica de novas portarias e 

notas técnicas publicadas;  
19. Discussão com gestores e orientação sobre os indicadores de 

desempenho: resultado, registro e monitoramento; 

20. Reunião mensal com o grupo do GT Visa ANVISA/Conasems sobre;  
21. Participação em reuniões ordinárias das CIRS 2022 com foco nas 

orientações técnicas; 



 
 
 
 
 
 
 

22. Reuniões internas com de diretoria executiva para discussões administrativas 
e técnicas; 

23. Participação nas reuniões mensais da câmara técnica da CIB; 
24.  Reuniões mensais ordinárias do Cosems com presença de gestores e 

técnicos dos municípios; 
25. Acompanhamento envio de produção e 

suspensão de recursos; 
26.  Reuniões mensais da comissão intergestores bipartite - CIB/RN; 
27. Participação nas reuniões mensais do CONARES para discussões técnicas 

referente às demandas da gestão municipal; 
28. Reunião com o grupo de trabalho saúde digital; 
29. Participação na reunião da diretoria do CONASEMS e Comissão Intergestora 

Tripartite - CIT; 
30. Acompanhamento de prazos e providências no tocante 

alimentação dos sistemas de informações da gestão municipal; 
31.  Participação mensal no grupo técnico de GOVERNAÇA e informação com 

discussões permanentes referente às demandas que envolvem os prazos e 
atualizações dos sistemas; 

32. Repasse de informações e orientações diárias sobre as 
legislações publicadas pelo ministério da saúde e demais 
órgãos; 

33. Orientações e acompanhamento mensal sobre os 
instrumentos de planejamentos em saúde, administrativo, 
financeiro e outras áreas temáticas; 

34.  Orientações e acompanhamento mensal do SIOPS; 
35.  Orientações e informações para gestores e equipe gestora sobre AFB, 

QUALIFARSUS, HORUS; 
36. Realização de reuniões com técnicos responsáveis pela Assistência 

Farmacêutica Básica; 
37.  Participação no grupo temático de AFB COSEMS/CONASEMS; 
38. Participação nas reuniões mensais do comitê estadual de luta pela redução 

da mortalidade materna, infantil e fetal; 
39.  Participação nas reuniões mensais do GT de linha de cuidado às pessoas 

com sobrepeso e obesidade; 
40. Acompanhamento de reuniões virtual com técnicos do CONASEMS para 

orientações pontuais referentes aos programas ministeriais; 
41.  Participação nas reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde do RN; 
42. Participação nas reuniões quinzenais do grupo técnico de vigilância em 

saúde e acompanhamento das demandas e sistemas referentes à vigilância; 
43. Participação no grupo técnico DIGISUS/RN e acompanhamento dos 

instrumentos de gestão; 
44.  Reunião sobre estratégias para realização da Oficina com as macro regiões 

sobre Imunização (apresentação da pesquisa imunizaSUS); 
45. Orientações aos municípios sobre importância da participação dos gestores 

e equipe gestora da área de Vigilância em saúde na Oficina do IMUNIZASUS; 



 
 
 
 
 
 
 

46. Reunião com grupo de TCC do curso de Especialização: Processos e 
Ferramentas Gerenciais para Integração e Sinergia no SUS; 

47. Reunião com Grupo Nordeste do ImunizaSUS, para planejamento de datas 
e horários para as Oficinas da Região; 

48.  Discussão e apresentação da programação das oficinas do projeto 
imunizaSUS elaborada por cada cosems; 

49.  Realização de CIB extraordinária – Plano da Rede de urgência e emergência 
do RN; 

50. Atuação junto aos municípios com pioneirismo no Projeto Vivências do SUS 
nos recantos Potiguares, para exposição na mostra do congresso 
Norte/Nordeste em Sergipe; 

51.  Realização das oficinas Macrorregionais do Projeto ImunizaSUS – 
apresentação do resultado da pesquisa Nacional sobre coberturas vacinais. 
1a e 2a Macro região, consecutivamente; 

52. Reunião com equipe do CONASEMS e COSEMS dos Estados da Vigilância 
em Saúde sobre Atividade ImunizaSUS e Monkeypox; 

53. Reunião Alinhamento Congresso N e NE/SE sobre a Mostra e atividades a 
serem realizadas no evento; 

54. Reunião Temática: Financiamento e organização da Atenção especializada, 
com presença de assessor Técnico do CONASEMS (dentro do espaço da 
reunião ordinária do COSEMS; 

55. Reunião da CIB Ordinária com tema principal: política do glaucoma e 
estratégias para superação da baixa cobertura de vacinação no RN; 

56. Reunião com diretoria sobre: Consultoria × assessoria, Atividades extra de 
todos, Situação CES, Instrumentos de planejamento e vacina – estratégias 
para atuação do cosems, Vices em imunização Situação 2ª região- 
Coordenação; 

57. Discussão com Assessor da assistência farmacêutica do COSEMS e a 
coordenação de Assistência farmacêutica do ESTADO sobre as estratégias 
para realização das Oficinas Regionais; 

58. Atividade junto aos apoiadores e técnicos do COSEMS em relação às 
recomendações para o Relatório Anual de Gestão dos municípios; 

59. Reunião com a Coordenação de planejamento da SESAP para discutir 
estratégias de atuação nas regiões de saúde, dos apoiadores, sobre os 
instrumentos de planejamento da saúde; 

60. Organização do material para apresentação das questões sobre a atividade 
da Reunião Temática do COSEMS - Financiamento da Saúde; 

61. Reunião com a presidência, equipe técnica e diretoria para organização de 
toda logística da delegação do Congresso Norte nordeste que ocorrerá em 
Aracaju; 

62. Reunião da Câmara Técnica estadual sobre a disponibilização das vacina 
covid. 5ª dose para idosos 80 anos e Criañças de 6 meses a 2ª11m29d; 

63. Reunião com a diretoria do COSEMS para avaliação do congresso Norte 
Nordeste; 

64. Organizacao da logística para reunião temática - Assistência Farmacêutica e 



 
 
 
 
 
 
 

construção de proposta para agenda anual e encerramento do ano, do 
COSEMS RN; 

65. Reunião temática do COSEMS RN: Assistência Farmacêutica;    

66. Reunião com as macro regiões de saúde, tendo como objetivo ampliar a 
vacinação de trabalhadores que têm dificuldade de se ausentar do 
trabalho para procurar a unidade básica para ter acesso às vacinas 
preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para adultos; 

67. Reunião para discutir sobre a implantação do telessaúde nos estados do 
Nordeste, principalmente os avanços e as dificuldades;  

68.  Informações aos municípios que não fizeram a indicação do preceptor 
para o curso saúde com agente para continuidade da mobilização; 

69. Discussão com a Diretoria sobre as Orientações gerais para gestores, 
eventos e agenda Dezembro; 

70. Discussão com Assessor da assistência farmacêutica do COSEMS e a 
coordenação de Assistência farmacêutica do ESTADO sobre as 
estratégias para realização das Oficinas Regionais; 

71. Reunião com representantes dos COSEMS e CONASEMS sobre 
vigilância em saúde – GT VS/GTVISA;  

72. Atividade junto aos apoiadores e técnicos do COSEMS em relação às 
recomendaçoes para o Relatório Anual de Gestão dos municípios; 

73. Conversa com alguns gestores sobre Instrumentos de Planejamento da 
Saúde e lei 141/2012; 

74.  Discussão Conasems sobre a 3a Reunião temática sobre demandas para 
abordagem do tema Financiamento e Gastos com saúde; 

75. Reunião com câmara técnica da vacina para liberação das doses para 
pessoas com 60 anos e mais e socialização da mobilização para o apoio; 

76. Reunião com equipe sobre preparativos/logística das questões de 
financiamento e gastos com saude para a 3ª Reunião Temática do 
COSEMS RN; 

 
77.  Participação na I Mostra de experiências Exitosas em vigilãncia em 

saúde da 2ª e 8ª região de Saúde, em Mossoró; 
78. Participação no Simpósio de Educação Permanente e Mostra de 

trabalhos do RN; 
79. Reunião Temática do COSEMS – Financiamneto e Gastos com Saúde – 

Preseça de Blenda (CONASEMS) e encerramnento das atividades do 
ano do COSEMS; 

80. Cosems debate Linha de Cuidado da Pessoa com Diabetes no RN; 
81. COSEMS-RN debate saúde mental durante conferência estadual; 
82. Cosems-RN debate enfrentamento a Violência Sexual durante Fórum 

Regional; 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS: (REGISTRO DAS PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES 

REALIZADAS): 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Atenciosamente, 

Equipe Técnica Cosems/RN 

 

 

 


