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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa (PNGEP), aprovada através
da Portaria nº 3.027, em 26 de novembro de 2007, tem sua proposta fundamentada nas
deliberações da 12ª Conferência Nacional de Saúde, no Plano Nacional de Saúde (PNS) e nas
deliberações do Conselho Nacional de Saúde (CNS), bem como nos dispositivos
constitucionais e legais que regulamentam o Sistema Único de Saúde (SUS). Na Secretaria de
Estado de Saúde-RJ (SES) a Gestão Estratégica e Participativa (GEP) apresenta-se como uma
diretriz transversal expressa nos modelos de atenção e nos processos cotidianos da gestão do
SUS com a finalidade de fomento da democratização das práticas de saúde nas instituições.
Acrescente-se o seu potencial para ampliar a vocalização das necessidades e dos desejos da
população e a escuta dos profissionais e dos serviços para que o acolhimento e o cuidado
tenham significado para ambos. A GEP tem, também, a responsabilidade de formular,
executar e articular, no âmbito dos municípios, ações que venham de encontro às proposições
do Sistema Único de Saúde.

No Estado do Rio de Janeiro a GEP passou a integrar a estrutura da Subsecretaria
Geral da SES, enquanto assessoria, a partir de 2010 desenvolvendo o seu trabalho em parceria
com as seguintes áreas: Ouvidoria e Auditoria (Subsecretaria Jurídica e de Corregedoria);
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Planejamento (Subsecretaria Geral) com eixo de monitoramento e avaliação da gestão; Área
Técnica das Populações em Situação de Vulnerabilidade (Subsecretaria de Atenção à Saúde) e
Conselho Estadual de Saúde. É importante destacar que estas áreas fazem, também, interface
com a Assessoria de Humanização, Assessoria de Integração Regional e Assessoria de Gestão
do Pacto pela Saúde. A propósito dos componentes da PNGEP, o processamento das
informações referentes ao número de Auditorias registradas entre os 34 (trinta e quatro)
municípios que constituem o objeto deste documento levou a constatação de que apenas 13
(Treze) deles declararam ter o serviço instalado. Isso representa 38,2% (Trinta e Oito por
cento e dois décimos) dos municípios contemplados. Em relação à Ouvidoria o levantamento
mostrou que 19 (dezenove) dos municípios contemplados possuem esse serviço implantado o
que corresponde a 55,9% (Cinquenta e cinco por cento e nove décimos) considerado o
universo de 34 (trinta e quatro) contemplados. Esse quadro tende a ser modificado
considerando-se a realização do Curso de Capacitação em Ouvidorias do SUS ministrado pela
Subsecretaria Jurídica e de Corregedoria, através da Ouvidoria Geral da SES e realizado em
outubro/novembro do ano próximo findo.

A necessidade de ampliação e qualificação do modo de atuação da GEP no Estado
levou a definir-se, como prioridade para o atual momento, o acompanhamento dos seguintes
eixos-objetivos:
 Estimular, com o Plano de Execução do Recurso do ParticipaSUS, a organização,
estruturação e funcionamento da Gestão Estratégica e Participativa no âmbito dos
municípios;

 Apoio à implantação e implementação das Ouvidorias municipais;
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 Qualificação e fortalecimento do controle social através de um programa de educação
permanente;

 Promoção da equidade na atenção à saúde das populações em situação de
vulnerabilidade: Saúde da População Negra, Saúde das Populações do Campo e da
Floresta, População em Situação de Rua, Privados de Liberdade e LGBT;

 Articulação com gestores e atores sociais das Favelas com UPPs (Unidades de Polícia
Pacificadora) para a construção participativa e interinstitucional de políticas locais e
estaduais, com enfoque em juventude.
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I- O

ACOMPANHAMENTO E
AÇÕES NOS MUNICÍPIOS.

MONITORAMENTO

DAS

Uma das metas do trabalho da Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e
Participativa (ATGEP), em 2011, foi o conhecimento, orientação e acompanhamento
das ações desenvolvidas pelos municípios citados nas Portarias n.º 3.060, de 2007,
2.588, de 2008, 2.344, de 2009, 3.251, de 2009, 3.329 e 3.997, de 2010 do Ministério da
Saúde. Ressalte-se que dos 92 (noventa e dois) municípios do Estado do Rio de Janeiro
34 (trinta e quatro), além da Unidade Federativa, foram contemplados com o recurso –
Fundo a Fundo - das Portarias citadas. São eles: Angra dos Reis, Areal, Arraial do
Cabo, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus de Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de
Macacu, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Engenheiro Paulo de Frontin,
Itaboraí, Itaperuna, Macaé, Magé, Mangaratiba, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói,
Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Piraí, Queimados, Quissamã, Resende, Rio das
Ostras, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, Vassouras e
Volta Redonda, correspondendo a 37 % (Trinta e Sete por cento) dos municípios
fluminenses, como demonstrado no gráfico a seguir.
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Neste sentido, a proposta desta Assessoria foi à criação do Plano de Execução
dos Recursos do ParticipaSUS com o objetivo de monitorar e apoiar os municípios
quanto a implantação/implementação da área de Gestão Estratégica e Participativa com
a necessária observância dos seus componentes. Foram encaminhados, aos municípios
beneficiados pelas Portarias referidas, os Ofícios Circulares SES GS/SG nº 19 e SES
GS/SG nº 21/2011 (Anexo I). Através desses documentos solicitou-se aos gestores
informações tais como: a) ações que foram ou estão sendo desenvolvidas, referentes a
cada um dos componentes do ParticipaSUS, nos anos 2009 e 2010; b) se as ações
descritas fazem parte do Plano Municipal de Saúde, e c) se o município possui
referência técnica para planejamento e execução das ações do ParticipaSUS inerentes à
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa. Nosso objetivo foi obter dados
para avaliar a situação de cada município e ter uma visão geral sobre a questão.
Ressaltamos, a propósito, que os municípios grafados em itálico – Arraial do Cabo,
Cabo Frio e Rio das Ostras – optaram por não implantar a PNGEP. Em consequência
não tiveram o recurso repassado.
II – TRABALHO EM PARCERIA
A ATGEP, em trabalho conjunto com a Ouvidoria Geral da Secretaria
Estadual de Saúde/RJ (SES), marcou presença nas reuniões das Comissões Intergestores
Regionais, ocasiões em que foram feitas apresentações sobre a Política Nacional de
Gestão Estratégica e Participativa enfatizando a finalidade do recurso repassado Fundo
a Fundo. Foi abordada, também, a importância da Ouvidoria do SUS como um
instrumento da gestão que deveria ser implantado em todas as Secretarias Municipais de
Saúde, principalmente pelo fato de representar um canal de acolhimento à manifestação
do cidadão no que se refere às ações desenvolvidas por essas organizações.
III – O MUNICÍPIO E A APLICAÇÃO DO RECURSO
Expirado o prazo estabelecido no Ofício Circular SES GS/SG nº 21/2011
foram feitos contatos com os municípios que não se pronunciaram acerca do documento
por nós enviado tendo a ATGEP se prontificado a recebê-los na SES ou ir às respectivas
Secretarias Municipais de Saúde para dirimir dúvidas ou dar a necessária orientação. A
estratégia era buscar informações sobre a utilização ou não dos recursos. Essa fase do
trabalho nos levou a constatar que apenas 19 (dezenove) dos municípios contemplados
enviaram a resposta. Com base nas informações recebidas foi elaborado um quadro
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expositivo sobre as ações realizadas pelos municípios com o recurso repassado Fundo a
Fundo (Anexo II).

Os contatos mantidos com as Secretarias Municipais de Saúde que não
enviaram as informações solicitadas resultaram no agendamento de reuniões, na
Secretaria Estadual de Saúde-RJ, com 06(seis) dos municípios contemplados, a saber:
Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu e São João de
Meriti aos quais foi feita exposição detalhada sobre a GEP/ParticipaSUS. Vale ressaltar
que nos casos em que o recurso não havia sido utilizado constatou-se que alguns
gestores apresentaram dificuldades no que se refere à construção de um Plano de Ação.
Constatou-se, também, que 16 (dezesseis) municípios não se pronunciaram, apesar de
termos feito reiterados contatos.

IV – MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS POR REGIÃO
O Estado do Rio de Janeiro está dividido em 09 (nove) Regiões de Saúde. A
estas foi destinado, para execução das ações do ParticipaSUS, um total de
R$3.460.000,00 (Três Milhões Quatrocentos e Sessenta Mil Reais), somados os valores
estabelecidos pelas Portarias aludidas neste Relatório. Esse montante, obedecidos aos
critérios estabelecidos em tais documentos pelo Ministério da Saúde, teve quantitativos
diferenciados para cada município. A planilha constante no Anexo III mostra o total de
municípios integrantes da região, total de municípios contemplados em cada região e
total regional em repasse.

O gráfico sequente faz uma representação do percentual correspondente ao
recurso dirigido a cada Região de Saúde em relação ao total disponibilizado através das
Portarias

inerentes

à

Política

Nacional

de

Gestão

Estratégica

Participativa/ParticipaSUS, no que concerne ao Estado do Rio de Janeiro.
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Gráfico 2: Demonstrativo do Repasse por Região de Saúde*.
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* Elaborado com base nos valores repassados Fundo a Fundo a cada município.

V – TEMÁTICAS DE GESTÃO PARTICIPATIVA NO ESTADO
As articulações para a promoção da participação social tem ênfase nas
principais demandas sociais do Estado, quais sejam: 1) Interlocução e Apoio às
Políticas para Populações Vulneráveis; 2) Integração de Políticas Sociais em
Territórios Pacificados; e 3) Educação Popular e Educação Permanente para o
Controle Social em Saúde.
Interlocução e Apoio às Políticas para Populações Vulneráveis
Saúde da População Negra

A ATGEP, com vistas à promoção da equidade em saúde e
considerando que a população negra é SUS dependente, desenvolve
atividades de promoção de visibilidade para as iniquidades de acesso à saúde
dessa população. Trabalha a sensibilização e capacitação dos profissionais e
gestores da saúde para o aperfeiçoamento da gestão e o imprescindível
combate ao racismo institucional. Articula-se, também, com as áreas técnicas
da SES que conduzem ações transversais a tal população. Além destas, é
SES – Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa
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prioridade da Assessoria a coordenação do Comitê Estadual de Saúde da
População Negra que, entre seus objetivos, visa à elaboração da Política
Estadual de Saúde da População Negra.
Populações do Campo e da Floresta

Apoiada nas diretrizes da Portaria Nº 2.866, de 2 de Dezembro de 2011,
que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política Nacional
de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF) a
Assessoria, em parceria com a Área Técnica de Populações em Situação de
Vulnerabilidade e integrando outras áreas técnicas da SES, constituiu o Grupo
de Trabalho (GT) que, assim como a política nacional, tem o objetivo de
promover a saúde dessas populações atendendo às suas necessidades e
demandas a partir do reconhecimento das especificidades de gênero, geração,
raça/cor, etnia e orientação sexual inerentes a elas.

População LGBT
A Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais, instituída pelo Ministério da Saúde, em 2010, está
fundamentada, legalmente, na Constituição Federal de 1988 e prevê, dentre outras
diretrizes, a implementação de ações no SUS que permitam “a difusão de informações
pertinentes ao acesso, à qualidade da atenção e às ações para o enfrentamento da
discriminação, em todos os níveis de gestão” (p.15). E em conformidade com essa
Política que, na Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, a Gestão
Estratégica e Participativa integra a Câmara Técnica Saúde da População LGBT e tem
contribuído nas discussões no sentido de articular políticas públicas que possam atender às
necessidades dessa comunidade.

Integração de Políticas Sociais em Territórios Pacificados

A responsabilidade que compete à SES em realizar ações de articulação
para a prevenção e inibição do principal fator de extermínio das juventudes
fluminenses, a violência urbana, implicou em integrar a Assessoria de Gestão
Participativa ao Comitê de Políticas Sociais dos Territórios Pacificados. Desse
Comitê participam, também, dez Secretarias de Estado e Defensoria Pública.
Através desse Comitê a SES viabiliza a integração de políticas sociais nas
SES – Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa
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favelas pacificadas por Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) e atua em
ações voltadas para a promoção de saúde, com enfoque na juventude, e
prevenção da violência de forma intersetorial e com parcerias estaduais,
municipais e locais.
Educação Popular e Educação Permanente para o Controle Social em
Saúde
Outro grande objetivo da ATGEP é o de oferecer instrumentos para que os
Conselhos de saúde e movimentos sociais tenham maior entendimento e
capacidade de controle das políticas públicas de saúde. Essa ação será
viabilizada através do fomento da Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e
Participativa à formulação de um Plano de Ação para a Educação Permanente
e Controle Social na Saúde. A criação do Plano é uma atividade conjunta entre
sociedade civil, incluindo o CES, e gestores na elaboração de ferramentas e
práticas de educação permanente para os usuários do SUS. Além disso, a
formulação de uma Política Estadual de Educação Popular seria, ainda, um
norte para a potencialização da participação social e de nossa democracia, em
respeito às culturas, diversidades e vivências dos territórios, das identidades
sociais e de suas práticas de promoção da saúde.
- EXPERIÊNCIA EXITOSA
O Prêmio Sérgio Arouca de Gestão Participativa no Sistema Único de Saúde –
SUS - edição 2011 – categoria Experiências Exitosas no Âmbito do Estado - foi
conferido à Secretaria de Estado de Saúde/RJ pelo trabalho de duas Ouvidorias
descentralizadas: a do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione
(IEDE), que ficou em segundo lugar, e a do Instituto Estadual de Dermatologia
Sanitária, classificada em terceiro lugar.
VI – EVENTOS REALIZADOS
A ATGEP também participou, ao longo do ano próximo findo, de diversos
eventos ligados aos componentes da Política Nacional de Gestão Estratégica e
Participativa no Sistema Único de Saúde (ParticipaSUS). Em alguns desses eventos
atuou na organização e, em outros, apenas como participante. Merecem destaque maior
os que são abaixo registrados.
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- Atuações como Organizador
- Seminário SAÚDE DA POPULAÇÃO LGBT – Uma Questão de Cidadania
Promovido pela Superintendência de Atenção Básica da Secretaria de Estado
de Saúde o Seminário foi realizado, em parceria com a Assessoria Técnica de Gestão
Estratégica e Participativa, no dia 17/10/2011, com recurso do ParticipaSUS (Anexo
IV). Teve a participação de mais de 220 (duzentas e vinte) pessoas. O objetivo do
Seminário foi “sensibilizar e envolver os profissionais e gestores de saúde da SES e dos
municípios fluminenses no delineamento, na implantação e no desenvolvimento das
políticas setoriais para essa população através de exposições verbais e debates sobre
suas especificidades”.

- Seminário CONSCIÊNCIA NEGRA É SAÚDE: Racismo é Doença
Foi comemorado, em 2011, o Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes.
O acontecimento deu uma relevância maior ao Dia da Consciência Negra – 20 de
novembro. A Assessoria de Gestão Estratégica e Participativa, em parceria com a
Superintendência de Atenção Básica da SES inseriu, no calendário das comemorações
desses eventos, o Seminário CONSCIÊNCIA NEGRA É SAÚDE: Racismo é Doença
(Anexo V). O objetivo foi abrir um canal de discussão sobre as desigualdades étnicoraciais e o racismo institucional enquanto determinantes sociais das condições de saúde
com vistas à promoção da equidade em saúde no Brasil. Considerou-se, também, o fato
de ter a ATGEP definido como um dos seus eixos-objetivos a “Promoção da equidade
na atenção à Saúde das Populações em Situação de Vulnerabilidade: Saúde da
População Negra, Quilombolas, População em Situação de Rua, Privados de Liberdade
e LGBT”. O evento atraiu um público de mais de 100 (cem) pessoas o que correspondeu
à expectativa da organização levando-se em consideração a impossibilidade de ser
utilizado o recurso do ParticipaSUS em face de entraves burocráticos.
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- 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE
O evento foi realizado no período de 24 a 27/10/2011, no Ginásio Gilberto
Cardoso (Maracanãzinho), na capital fluminense, com a média de 1008 (Hum Mil e
Oito) participantes (Anexo VI). A 6ª CES adotou o tema: “SUS – Patrimônio do Povo
Brasileiro”. O objetivo dessa Conferência foi, de acordo com o capítulo I do seu
Regimento:
“I- Avaliar a situação da saúde, de acordo com os princípios e as diretrizes do
SUS – Sistema Único de Saúde – previstos na Constituição Federal e na Lei Orgânica
da Saúde garantindo o acolhimento e a qualidade da atenção integral;
II – Definir diretrizes para a plena garantia da saúde como direito fundamental do
ser humano e como política de Estado, condicionante do desenvolvimento humano,
econômico, social pautado na seguridade social, no marco do conceito ampliado e
associado aos direitos humanos;
III – “Definir diretrizes que possibilitem o fortalecimento da participação da
comunidade e dos diversos atores da sociedade na perspectiva da plena garantia e o
fortalecimento do controle social na implementação do SUS – Sistema Único de
Saúde.”
A Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa (ATGEP) integrou
a Comissão Organizadora, o Comitê Executivo e a Comissão de Relatoria da
Conferência dando o necessário suporte para a sua realização e êxito.

- III SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA

O Seminário foi realizado nos dias 22 e 23 de março de 2011 pela Assessoria
de Gestão Participativa e colaboração da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de
Saúde com recurso do ParticipaSUS.
O evento, sob o título “Campanha pelos Direitos e Promoção da
Equidade Racial no SUS” buscou promover a discussão sobre o racismo institucional
e os consequentes entraves no acesso da população negra ao SUS. (Anexo VII).
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- 1º ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETARIAS EXECUTIVAS DE
CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Organizado pelo Conselho Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
esse evento (Anexo VIII) foi realizado nos dias 29 e 30/03/2011. O objetivo foi oferecer
aos participantes um painel sobre o processo funcional dos Conselhos de Saúde, além de
um histórico sobre o Sistema Único de Saúde (SUS).

- Atuações como participante

- CURSO DE CAPACITAÇÃO EM OUVIDORIAS DO SUS

O curso, realizado com suporte financeiro do ParticipaSUS entre 04/10 e
30/11/2011, foi organizado pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde/RJ com o
objetivo de habilitar gestores e técnicos das Secretarias Municipais de Saúde e de
hospitais que fizeram adesão ao “Programa de Apoio aos Hospitais do Interior (PAHI)”
para atuarem nas ouvidorias em saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro (Anexo
VIII). Esse curso foi oferecido aos municípios de todas as regiões de saúde sendo estas,
em alguns casos, agrupadas para facilitar a execução do projeto. Disponibilizou-se 241
(Duzentas e Quarenta e Uma) vagas aos interessados sendo 03 (três) vagas para cada
Secretaria Municipal de Saúde (gestor e dois técnicos) e 01 (uma) vaga para técnico de
hospitais que tenham feito adesão ao PAHI.

- CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE
O Estado do Rio de Janeiro, como nos referimos anteriormente, é constituído
de 92 (noventa e dois) municípios. Desses, apenas dois apresentam situações adversas
em relação às respectivas Conferências Municipais de Saúde. São eles: NATIVIDADE,
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localizado na Região Noroeste do Estado, e TERESÓPOLIS, na Região Serrana. Ambos
não tiveram os eventos reconhecidos pelo Conselho Estadual de Saúde-RJ em
face de denúncias de irregularidades. Essas Conferências, como é de conhecimento
geral, precederam a Conferência de cunho Estadual.

- 2ª OFICINA DE SAÚDE DOS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA
Realizada no Município de Campos dos Goytacazes – Região Norte
Fluminense – no dia 20/10/2011, pela Secretaria Municipal de Saúde local, o evento
teve como objetivo integrar as Políticas de Saúde da População de Assentados e
Quilombolas. O público alvo foram os profissionais de saúde e representantes das
Secretarias Municipais da Família, Assistência Social, Educação, representantes dos
Assentamentos e Quilombos do município além do Conselho Municipal de Saúde.

Além dos eventos acima a ATGEP participou de diversos outros, dentre eles
Grupos de Trabalho, Oficinas, Seminários, Congressos, etc. como demonstrado no
Anexo X.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo de 2011 reiterados contatos foram feitos com os gestores municipais
contemplados com os recursos do ParticipaSUS visando esclarecimentos maiores tanto
em relação àqueles que responderam às comunicações via Ofícios Circulares ou e-mails
quanto àqueles que não se pronunciaram. Foi observado, tanto nas visitas aos
municípios quanto na avaliação do material enviado em resposta à ATGEP, que boa
parte das informações prestadas não corresponde à realidade, ou seja, em muitos
municípios a Política de Gestão Estratégica e Participativa ainda não atingiu seus
propósitos constando, apenas, nos respectivos Planos Municipais de Saúde. É preciso
considerar, entretanto, que esta fase do trabalho da AGEP teve por finalidade traçar um
diagnóstico no que se refere ao ParticipaSUS.
O levantamento de informações obtidas através dos documentos acima citados
nos permite, hoje, uma visão clara sobre as ações que cada um dos municípios
contemplados com os recursos poderia ter feito. Pudemos observar que um expressivo
número de municípios concentraram a aplicação do recurso em Capacitação,
implantação de Ouvidorias e participação em eventos. Sabemos, também, que muitos
não fizeram uso dos valores disponibilizados por desinformação sobre a sua existência
ou por desconhecerem a sua finalidade.

Esse quadro nos leva a concluir sobre a

necessidade de uma segunda fase no trabalho iniciado considerando o que pudemos
constatar até aqui e sabendo da relevância das ações que podem ser desenvolvidas em
prol

da

população,

a

partir

da

Política

de

Gestão

Estratégica

e

Participativa/ParticipaSUS.
A segunda fase do trabalho pode ser traduzida como a retomada do contato
com os gestores municipais no sentido de ratificar todo o processo de sensibilização dos
mesmos em relação aos benefícios que deixam de ser usufruídos pelos usuários à
medida que os gestores municipais deixam de se pronunciar. Outra estratégia seria
intensificar, nos eventos dos quais viermos a participar, o processo de conscientização
SES – Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa
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sobre as ações que podem ser proporcionadas com os recursos do ParticipaSUS. Neste
sentido entendemos que o nosso trabalho obterá pouco êxito se não houver um olhar
mais crítico do Ministério da Saúde em relação à apatia que se observa na visão de
alguns gestores municipais sobre os verdadeiros objetivos da Política Nacional de
Gestão Estratégica e Participativa. Entendemos, diante do exposto, não ser justo que os
municípios que não cumprem a finalidade dos repasses sejam tratados em “pé de
igualdade” com os que respeitam toda a orientação da PNGEP. É de extrema relevância
que este documento seja analisado por esse Ministério para que o ParticipaSUS seja um
instrumento de conquistas e grandes realizações nos municípios fluminenses em prol de
uma sociedade mais justa e igualitária.

AÇÕES PARA 2012
A Assessoria Técnica de Gestão Estratégica e Participativa, em seu planejamento de
trabalho para 2012, objetiva, entre outras ações, a instalação do Comitê de Saúde
Integral da População Negra, já em curso desde março último; implantar, no âmbito do
Estado, a Política de Saúde Integral da População Negra e, da mesma forma,
implementar as diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do
Campo e da Floresta. Além destas, apoiar as ações de saúde incluídas no “Programa Rio
sem Homofobia”; apoio aos municípios em atividades voltadas para a capacitação dos
conselheiros municipais, como aludido na Política Nacional de Educação Permanente
para o Controle Social; qualificação e monitoramento dos municípios quanto à
implantação do ParticipaSUS; estimular, no âmbito do Estado, a cobertura de equipes de
saúde da Família nas comunidades indígenas e quilombolas; apoio às ações de Auditoria
e Ouvidoria; definir e pactuar 2 (dois) indicadores (cor/raça e gênero) e metas
diferenciadas para o monitoramento e avaliação de iniquidades em saúde dos segmentos
vulneráveis.
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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA POLÍTICA
NACIONAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA
NO SUS – PARTICIPASUS – NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - 2011

ANEXOS
ANEXO I – Ofício Circular SESDEC GS/SG nº 19 e Ofício Circular
SES GS/SG nº 21/2011.
ANEXO II – ParticipaSUS – Ações realizadas pelos municípios.
ANEXO III – Demonstrativo por Região de Saúde.
ANEXO IV – Seminário “Saúde LGBT – Uma Questão de
Cidadania”
ANEXO V – Seminário ”Consciência Negra é Saúde: Racismo é
Doença”
ANEXO VI – 6ª Conferência Estadual de Saúde.
ANEXO VII – III Seminário Estadual de Saúde da População Negra
ANEXO VIII – 1º Encontro Estadual de Secretarias Executivas de
Conselhos Municipais de Saúde do Estado do Rio
de Janeiro.
ANEXO IX - Curso de Capacitação em Ouvidorias do SUS
ANEXO X - Participação em Eventos Gerais
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ANEXOI
. Ofício Circular SESDEC GS/SG nº

19/2011.
. Oficio Circular SES GS/SG nº
21/2011.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA GERAL
OFÍCIO CIRCULAR SESDEC GS/SG nº 19

Rio de Janeiro, 09 de maio de 2011

Às SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,
Prezados (as) Secretários (as),

Assunto: Plano de Execução dos Recursos do ParticipaSUS

Tendo em vista os recursos repassados fundo a fundo pelo Ministério da Saúde,
referentes às Portarias 2.344 e 3.251 de 2009 e 3.329 de 2010 com vistas à implantação da
Política de Gestão Estratégica e Participativa, do Sistema Único de Saúde – ParticipaSUS.
Componente para a qualificação da Gestão do SUS, solicitamos que nos seja enviado o
preenchimento da planilha em anexo a fim que possamos acompanhar e/ou apoiar as
estratégias de ação, vinculadas aos componentes da Política: auditoria, ouvidoria,
monitoramento e avaliação da gestão do SUS e gestão participativa e controle social
(educação em saúde, participação e mobilidade social em defesa do SUS, promoção da
equidade em saúde das populações em condições de vulnerabilidade).
Aguardamos o retorno e nos colocamos a disposição para dúvidas e eventual apoio
quanto a implementação da política no município, nos seguintes telefones: (21) 2333-3817/
23333851 R.208/85966609 e email: carina.teixeira@saude.rj.gov.br.

Atenciosamente,

MONIQUE ZITA DOS SANTOS FAZZI
Subsecretária Geral
Matrícula nº 931.796-7

CARINA PACHECO TEIXEIRA
Assessora de Gestão Estratégica e Participativa
Matrícula n° 50005839

Subsecretaria Geral
Av. Graça Aranha, 182 – 3º andar - Castelo – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – Cep.: 20.030-001
Tel.: (21) 2333-3851 | (21) 2332-6149
www.saude.rj.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA GERAL

Plano de execução dos Recursos do PARTICIPASUS:

Componentes

Quais ações foram ou estão sendo desenvolvidas referentes a
cada um dos componentes do PARTICIPASUS nos anos de
2009 e 2010? (Informar qual o status dessas ações, se concluídas
ou em andamento)

Ações do ano de 2009

As ações do ParticipaSUS
fazem parte do Plano
Municipal de Saúde?

O município possui referência técnica para
planejamento e execução das ações do
PARTICIPASUS?

Ações do ano de 2010

OUVIDORIA

o

Não

o

Sim

Sim

AUDITORIA

o

Não

o

Sim

Sim

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

o

Não

o

Sim

Sim

GESTÃO
PARTICIPATIVA E
CONTROLE SOCIAL*

Sim

o

Não

o

o

Não

o

Não

o

Não

o

Não

o

Especifique:

o

Especifique:

o

Especifique:
Sim

o

Especifique:

* Educação popular em saúde, educação permanente, participação e mobilização social em defesa do SUS, promoção da equidade em saúde das populações em condições de
vulnerabilidade.

Subsecretaria Geral
Av. Graça Aranha, 182 – 3º andar - Castelo – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – Cep.: 20.030-001
Tel.: (21) 2333-3851 | (21) 2332-6149
www.saude.rj.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL

OFÍCIO CIRCULAR SES GS/SG nº 21

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2011

Às SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,
Prezados (as) Secretários (as),

Assunto: Plano de Execução dos Recursos do ParticipaSUS

Enviamos a essa Secretaria, com data de 09/05/2011, o Ofício Circular SESDEC GS/SG
nº 19 abordando os recursos repassados, Fundo a Fundo, pelo Ministério da Saúde – Portarias
2344 e 3251, de 2009 e 3329, de 2010 - tendo em vista a implantação da Política de Gestão
Estratégica e Participativa do Sistema Único de Saúde – ParticipaSUS. Considerando que, até
o presente momento, não acusamos recebimento da planilha com as informações solicitadas
comunicamos que o prazo para entrega desse documento é 08/07/2011. O envio deverá ser
feito

por

fax,

a/c

de

Carina

Teixeira

–

(21)

2333-4018

–

e/ou

e-mail:

carina.teixeira@saude.rj.gov.br. O original deverá ser entregue, através de ofício, à Assessoria
de Gestão Estratégica e Participativa (AGEP) – Rua México, 128 – 5º andar – Sala 507 A – a/c
da Assessora Técnica Carina Teixeira. Aproveitamos a oportunidade para comunicar que a
AGEP está à disposição para esclarecimentos, quer seja recebendo os técnicos na SES ou
agendando uma visita ao município. Telefones para contato: (21)2333-3817, ou (21) 859666099.

Atenciosamente,

MONIQUE ZITA DOS SANTOS FAZZI
Subsecretária Geral
Matrícula nº 931.796-7

CARINA PACHECO TEIXEIRA
Assessora de Gestão Estratégica e Participativa
Matrícula n° 500058
Subsecretaria Geral
Av. Graça Aranha, 182 – 3º andar - Castelo – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – CEP: 20.030-001
Tel.: (21) 2333-3851 | (21) 2332-6149
www.saude.rj.gov.br
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Plano de execução dos Recursos do PARTICIPASUS:

Componentes

Quais ações foram ou estão sendo desenvolvidas referentes a
cada um dos componentes do PARTICIPASUS nos anos de
2009 e 2010? (Informar qual o status dessas ações, se concluídas
ou em andamento)

Ações do ano de 2009

As ações do ParticipaSUS
fazem parte do Plano
Municipal de Saúde?

O município possui referência técnica para
planejamento e execução das ações do
PARTICIPASUS?

Ações do ano de 2010

OUVIDORIA

o

Não

o

Sim

Sim

AUDITORIA

o

Não

o

Sim

Sim

MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO

o

Não

o

Sim

Sim

GESTÃO
PARTICIPATIVA E
CONTROLE SOCIAL*

Sim

o

Não

o

o

Não

o

Não

o

Não

o

Não

o

Especifique:

o

Especifique:

o

Especifique:
Sim

o

Especifique:

* Educação popular em saúde, educação permanente, participação e mobilização social em defesa do SUS, promoção da equidade em saúde das populações em condições de
vulnerabilidade.

Subsecretaria Geral
Av. Graça Aranha, 182 – 3º andar - Castelo – Rio de Janeiro / RJ – Brasil – CEP: 20.030-001
Tel.: (21) 2333-3851 | (21) 2332-6149
www.saude.rj.gov.br
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A N E X O II
ParticipaSUS – Ações Realizadas
pelos Municípios.
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

PARTICIPASUS – AÇÕES REALIZADAS PELOS MUNICÍPIOS – 2011.

MUNICIPIOS
1. Angra dos Reis
2. Barra Mansa
3. Belford Roxo
4. Bom Jesus de
Itabapoana
5. Cachoeiras de
Macacu
6. Duque de Caxias
7. Engenheiro Paulo
de Frontin
8. Itaperuna
9. Macaé
10. Mangaratiba
11. Niterói

AÇÕES REALIZADAS
Capacitação de Técnicos
Capacitação de técnicos e participação em congressos
Capacitação de profissionais: Auditoria dos serviços privados conveniados; participação em seminários,
congressos, etc.;
Ações da PNGEP inseridas no Plano Municipal de Saúde referente ao período 2010-2013;
Realização da 3ª Conferência Municipal de Saúde; implantação da Ouvidoria Municipal de Saúde; capacitação de
profissionais de saúde; promoção da Educação em saúde; formação de conselheiros para o controle social, etc.;
Plano de Execução em fase de elaboração
Implantação da Ouvidoria; capacitação de funcionários para Ouvidoria; realização de Seminário GEP; realização
da Conferência de Saúde; capacitação dos Membros do Conselho Municipal de Saúde;
A Política de Gestão Estratégica e Participativa foi incluída no Plano Municipal de Saúde e encontra-se em fase de
implantação.
O Município não utilizou o recurso. Não foi encaminhado o competente Plano de Execução
A Ouvidoria encontra-se em fase de implantação; estão sendo elaborados os procedimentos operativos de auditoria
e de um trabalho desta com a Ouvidoria.
A Política de Gestão Estratégica e Participativa foi incluída no Plano Municipal de Saúde. Foram registradas ações
relativas aos componentes “Monitoramento e Avaliação” e “Controle Social”

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA GERAL
ASSESSORIA TÉCNICA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA

12. Nova Friburgo
13. Quissamã
14. Resende
15. Rio de Janeiro

16. São João de Meriti
17. Teresópolis
18. Vassouras
19. Volta Redonda

Município informou, através de ofício, que a política de Gestão Estratégica e Participativa foi incluída no
respectivo Plano Municipal de Saúde. Não houve qualquer menção a ações desenvolvidas.
Implantação e Implementação dos componentes da PNGEP; capacitação de técnicos.
Capacitação; realização do “Primeiro Seminário Municipal de Ouvidoria”; participação na “I Feira Nacional de
Gestão Participativa” (Brasília,MS); Ações do ParticipaSUS incluídas no Plano Municipal de Saúde.
Capacitação, IV Conferência de Saude Mental, Oficina Gestão em Debate II, Seminário de Planejamento de Ações,
Ações de Supervisão e Auditoria junto às Unidades do SUS no Município do Rio de Janeiro (verificação das
condições de funcionamento, qualidade da assistência prestada e a satisfação dos usuários)
A Política de Gestão Estratégica e Participativa foi incluída na pauta da respectiva Conferência Municipal de Saúde
para posterior inclusão no Plano Municipal de Saúde.
Política de Gestão Estratégica e Participativa em fase de implantação ou adequação de estrutura.
A Secretaria Municipal de Saúde informou que as ações do ParticipaSUS estão incluídas no Plano Municipal de
Saúde.
Capacitação; I Fórum sobre Ouvidoria do Município; I Seminário de Ouvidorias do Município; Oficinas para
construção do Plano de Saúde do Município.
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A N E X O III
Demonstrativo por Região
de Saúde
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PARTICIPASUS (PORTARIAS 2344 e 3251/2009 e 3329 e 3997/2010)
DEMONSTRATIVO POR REGIÃO:

Região de Saúde

Total de Municípios

Municípios com Recursos
do ParticipaSUS

Baía da Ilha Grande
Baixada Litorânea
Centro Sul
Média Paraíba
Metropolitana I
Metropolitana II
Noroeste
Norte
Serrana
Total:

03
09
11
12
12
07
14
08
16
92

02
03
03
04
09
04
02
03
04
34

Total de Recurso do
ParticipaSUS por Região
(R$)

175.000,00
150.000,00
130.000,00
450.000,00
485.000,00
505.000,00
50.000,00
230.000,00
285.000,00
3.460.000,00

[Digite o título do documento]

A N E X O IV
Seminário “SAÚDE DA
POPULAÇÃO LGBT– Uma Questão
de Cidadania”
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