RELATÓRIO ATIVIDADES ASSESSORIA TÉCNICA COSEMS – ABRIL/2018
DATA

02
03 e 04

03

ATIVIDADE

OBJETIVO

Webconferência
com - Informar sobre adequação
apoiadoras do COSEMS
do incentivo de auxílio
deslocamentos
Projeto Sífilis - Natal
- Melhorar o tempo/resposta
as gestantes diagnosticadas
com sífilis e reduzir a
incidência de sífilis congênita

Ministério Público (MP) –
Tema: Saúde Mental

05 e 06

Oficina PGASS - Patos

06

Webconferência com
próprio COSEMS

ATORES ENVOLVIDOS
Anderson
apoiadoras

(coordenador)

-Ministério da Saúde
-OPAS
-LAIS
-CONASEMS/COSEMS (Anna
Katarina)

Tratar sobre a suspensão dos Ministério Público Estadual
serviços do Instituto de Município de J. Pessoa
Psiquiatria da Paraíba (IPP)
COSEMS/PB (Patrícia)
IPP
Encaminhamentos
da
PGASS e elaboração do
Planejamento
Regional
Integrado
o Apresentação
pauta
Assembleia COSEMS
- Alinhamentos e demandas
para a equipe

ENCAMINHAMENTOS
e - Apoiadoras só receberão auxílio para
reunião de CIR, CIB e Assembleia
- Foram trabalhadas as propostas de para
o plano de trabalho e enviadas para
avaliação do Ministério da Saúde;
-Fortalecer a integração da Atenção
Básica com a Vigilância em Saúde no
combate a sífilis em gestantes e
congênita
O MP solicitou do Município de João
Pessoa os laudos da vigilância sanitária e
demais órgãos para agendar uma nova
reunião.

SES; COSEMS (Anderson, - Acompanhamento dos PMS;
Patrícia e Eugênia); gestores e - Montagem do GT PGASS na região;
técnicos das SMS da região
Presidência, assessores e equipe - Pauta da Assembleia COSEMS
- Apresentações da Assembleia
COSEMS
- Demandas e encaminhamentos
diversos

09

10

Assembleia do COSEMS

CIB-E PB

10

CES (Conselho Estadual de
Saúde)

12

Web SNVS (Sala Nacional
de Vigilância em Saúde)

17

CG Rede de Urgência e
Emergência (RUE )

17

17

- Aprimoramento da gestão a COSEMS (toda equipe); gestores - Apresentações dos pontos
partir de demandas e e técnicos municipais de saúde; Pactuações
necessidades dos gestores
convidados
- Informes e orientações
gestores
- Pactuações bipartites / SES; COSEMS (toda equipe); - Apresentações dos pontos
informes / atualizações de gestores e técnicos das SMS
Pactuações
notícias
- Informes e orientações
gestores
- Debater assuntos relativos a Representação do estado,
saúde
no
estados
e municípios, sindicatos
municípios da Paraíba
profissionais, entidades
filantrópicas, associações,
COSEMS (SMS Máximo Neto)
-Acompanhar as ações do -MS;
Estado junto aos municípios -SES;
no combate as Arboviroses
-COSEMS (Anna Katarina);

- Avaliação de processos e
demandas enviados à área
técnica da RUE na SES/PB
GC Rede de Atenção - Semana Manicomial
Psicossocial (RAPS)

Portaria nº 3502

-Monitorar
as
crianças
diagnosticadas
e
com
suspeita de Microcefalia;

de pauta e
gerais aos
de pauta e
gerais aos

- Levar a demanda do glaucoma ao
Comitê Estadual de Saúde e reunir
bancada federal; além de outras questões
levantadas

-Acompanhamento das ações de
recolhimento de pneus;
-Acompanhamento dos LIRA’s;
-Integração da Atenção básica/PSE com
a Vigilância em Saúde;
SES/ COSEMS (Lígia)/ demais
- Aprovação e pareceres técnicos sobre
técnicos componentes do GC
a pauta da reunião e encaminhamento à
CIB dos pontos aprovados
SES/COSEMS (Rosângela e -Foi informada a data da reunião do
Patrícia)/ Secretários municipais Colegiado Estadual de Coordenadores
e demais técnicos
de Saúde Mental da Paraíba para o dia
03.05.2018.
-MS;
-Atualização do número de casos
-SES;
suspeitos e conformados de crianças
-COSEMS (Anna Katarina e
com Microcefalia e SCZ;
Anderson);
-Iniciar a elaboração do Plano de Ação
do comitê gestor da microcefalia e SCZ

18

Oficina Prestação de
Contas CONASEMS

19

GC Pessoa com Deficiência Realizar o encontro entre os Ruclenato e Anderson / demais - CER de ARARUNA e de Guarabira,
CER da PB, repassar situação membros do GC
já estão prontos, faltando apenas envio
dos serviços no estado
de documentação para habilitação, por
parte dos municípios;
- Proposta de encontro estadual entre os
CER em junho;
- Os CER se integrarem no processo de
formação em estimulação precoce para
os NASF (portaria 3502)
Educação Permanente (EP) Oficina de EP com membros Toda a equipe do escritório e Não há encaminhamentos do Espaço – A
COSEMS
do Escritório – trabalhados
próxima reunião terá como tema o
Presidência
os temas atribuições do
planejamento do COSEMS.
COSEMS e CONASEMS
Projeto Apoiador (CG)
Reunião de planejamento
Anderson
(coordenador)
e ´Não há encaminhamentos
apoiadoras

19

20
20

Ministério Público (MP) –
Cirurgias eletivas

23 e 24

Oficina PGASS – Sousa

25 e 26

Seminário CONASS

Ajustamento de demandas CONASEMS e COSEMS (Dra.
financeiras e de contratação Soraya e Ana Carolline)
de funcionários

- Regularização e normatização dos
processos e contratação de pessoal pelos
COSEMS

Realização das cirurgias Patrícia; Carol e Dra Soraya; Solicitado aos municípios executores
eletivas pendentes no Estado demais membros
que agilizassem a marcação e realização
das cirurgias
Encaminhamentos
da SES; COSEMS (Patrícia e
- Acompanhamento dos PMS;
PGASS e elaboração do Lígia); gestores e técnicos das
- Montagem do GT PGASS na região
Planejamento
Regional SMS da região
Integrado
- Sistemas Universais de Dra. Soraya e Carol
Seminário Internacional – O Futuro dos
Saúde
Sistemas Universais de Saúde

25

GC RUE

-Monitoramento da RUE

-SES;
-COSEMS (Katarina);
-1ª gerência de saúde;
-Central de Regulação da 1ª
Região

26

Reunião Diretoria
CONASEMS

Demandas e apresentação de
pauta de Diretoria

Dra. Soraya e Carol

27

Web CMD - NEMS

Anderson

28

Visita Hospital
Metropolitano

Alinhamento
sobre
a
implantação do CMD
Apresentação da proposta de
fluxo de encaminhamento e
visita à estrutura
Atendimento às demandas do
CONASEMS; SES e
Municípios

INTEGRAL Assessoria Técnica Jurídica
DIÁRIO

Diretoria COSEMS (Sabrina,
João) Equipe Técnica
Anderson
COSEMS (toda a equipe)

-Composição
da
Comissão
de
Monitoramento;
-Elaborar um material educativo para
conscientização dos profissionais sobre a
retenção e preservação dos materiais
permanentes do SAMU;
-Solicitação de parceria com o COREN;
-Agendamento das reuniões com o
Hospital de Trauma e Coordenações de
SAMU;
-Agendamento de visitas nas bases
descentralizadas;
- Mudança de Contratação funcionários
– CONASEMS;
- XXXIV Congresso Nacional
Até junho será implantado a Fase II do
CMD e até novembro a fase III
O fluxo será apreciado para aprovação
na CIB
- Encaminhamentos e respostas às
demandas apresentadas

