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CALENDÁRIO DE 

REUNIÕES ORDINÁRIAS E 

EXTRAORDINÁRIAS DO 

CES-RJ EM 2019 

Outubro   Novembro  Dezembro 

     15               12                10 

     29               27                17 

O Grupo de Trabalho do Teste do Pezinho do Conselho 

Estadual de Saúde do Rio de Janeiro convida para o 

Seminário Estadual sobre Triagem Neonatal. O evento será 

realizado no próximo dia 06 de novembro no auditório do 

Conselho Regional de Odontologia (CRO-RJ), no Centro do 

Rio. Durante o seminário, serão abordados temas como a 

Política Estadual de Triagem Neonatal, a Apae e o Teste do 

Pezinho, os avanços e os retrocessos no Teste do Pezinho, o 

Teste do Pezinho Ampliado, o estado do Rio de Janeiro no 

Programa Nacional de Triagem Neonatal, além de um debate 

com propostas de consolidação do Programa de Triagem 

Neonatal no estado do Rio de Janeiro. 

Dia: 06 de novembro, local: rua Araújo Porto Alegre, 70, 5º 

andar, Centro do Rio, horário: 09h às 15h 

PROGRAMAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE TRIAGEM NEONATAL: 

CREDENCIAMENTO – 09h 

MESA DE ABERTURA – 09h30min 

 Secretário de Saúde – Dr. Edmar Santos (a confirmar) 

 Presidente da Comissão de Saúde da ALERJ – Dra. Martha Rocha 

 Promotoria do Ministério Público do Rio de Janeiro – Alessandra 
Honorato Neves (a confirmar) 

 Diretor da HEMORIO – Luiz Amorim 

 Presidente do Conselho Estadual de Saúde – Zaira da Costa 

 Coordenador do GT do Teste do Pezinho – Cristiano Machado 

POLÍTICA ESTADUAL DE TRIAGEM NEONATAL – 10h 

 Palestra com Thais Severino (a confirmar) 

APAE E O TESTE DO PEZINHO – 10h30min 

 Palestrante Fernando Leyendecker Rocha – Diretor Médico da APAE 

AVANÇOS E RETROCESSOS NO TESTE DO PEZINHO – 11h 

 Palestra com Simone Arede – Mães Metabólicas (a confirmar) 

TESTE DO PEZINHO AMPLIADO – 11h30min 

 Palestra com a Regina Próspero – Instituto Vidas Raras 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO PROGRAMA NACIONAL DE TRIAGEM NEONATAL 
– 12h 

DEBATE – 12h30min 

PROPOSTAS DE CONSOLIDAÇÃO DO PROGRAMA DE TRIAGEM 

NEONATAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 13h 

 Palestra com Cristiano Machado – conselheiro estadual 

ENCERRAMENTO – 15h, Inscrições online no site e blog do CES-RJ 

 

Relatório da 16ª conferência nacional de saúde será lançado na 

fiocruz, no rio; cns também realiza sua 323ª reunião ordinária 

Por Conselho Nacional de Saúde 

O documento deve orientar o Plano Plurianual 2020-2023, o Plano Nacional de Saúde e o desenvolvimento de uma série de políticas 

públicas para o SUS 

Em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), da democracia e do Brasil, os mais de cinco mil participantes da 16ª Conferência Nacional de 

Saúde (8ª+8) escreveram mais um capítulo da história da saúde pública brasileira. O relatório do evento, que apresenta propostas e diretrizes 

para o governo, será lançado dia 7 de novembro, na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro (RJ). O lançamento é aberto ao 

público e vai ocorrer durante a 323ª Reunião Ordinária do CNS. O documento reúne um conjunto de relatos e deliberações contra o 

desfinanciamento do SUS, representando os desejos e sonhos do povo brasileiro. As etapas preparatórias percorreram todo o Brasil. Foram 

realizadas mais de quatro mil e seiscentas conferências com público total estimado em um milhão de pessoas. Essa construção coletiva, 

organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), vai nortear os diversos setores da saúde do país e as ações do Ministério da Saúde (MS) 

para o SUS pelos próximos anos. O relatório contempla as 31 diretrizes e 329 propostas oriundas de todos os estados brasileiros. Além disso, 

há 56 moções que marcaram o posicionamento do evento. A 16ª Conferência, que teve a etapa final realizada de 4 a 7 de agosto em Brasília, 

trouxe o tema Democracia e Saúde, trabalhando três eixos: Saúde como Direito, Consolidação do SUS e Financiamento Adequado para o SUS. 

O evento fez um resgate à 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, após intensas manifestações que resultaram na Reforma 

Sanitária Brasileira, responsável por definir as bases para a Constituição de 1988 e a construção do SUS. Agora, o  objetivo é que as 

deliberações orientem o Plano Plurianual 2020-2023, o Plano Nacional de Saúde e o desenvolvimento de uma série de políticas públicas da 

área saúde. O lançamento faz parte das comemorações dos 120 anos da Fiocruz. 

 

Mais informações 

O quê: Lançamento do Relatório da 16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8). 

Quando: 7 de novembro, às 10h. 

Onde: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro (RJ). Auditório da ENSP, Av. Brasil, 4365 – Manquinhos. 

Informações: (61) 3315-2150 | 3315-3821 

 

NOVO FINANCIAMENTO PARA A APS É TEMA DE DISCUSSÃO NO CES  

Um tema que vem gerando muita dúvida e receio entre gestores municipais e 

representantes do Controle Social no SUS, a proposta de um novo modelo de 

transferência de recursos para Atenção Primária à Saúde, oriunda do Ministério da 

Saúde, foi tema de debate na Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Saúde do 

Rio de Janeiro, realizada nesta terça-feira (29), no auditório do Conselho Regional de 

Odontologia – CRO, no Centro do Rio. Na oportunidade, a presidente do CES-RJ, Zaira da 

Costa, recebeu a presença de Elaine Pelaez, membro da Mesa Diretora do Conselho 

Nacional de Saúde, Drª Maria Helena Mendonça, pesquisadora da Escola Nacional de 

Saúde Pública e membro da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) e Rebeca 

Cabral, representante da Subsecretaria de Atenção Básica da Secretaria de Estado de 

Saúde e membro do Cosems-RJ (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde). 

mailto:conselho@saude.rj.gov.br
mailto:imprensacesrj@gmail.com
http://www.susconecta.org.br/author/cns/
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Conheça o site e blog e as redes sociais do conselho estadual de saúde do rio de janeiro 

                 www.conselhodesaude.rj.gov.br/ 
https://cesrj.com/          https://www.facebook.com/comselhodesaude.rj/              TV CES RJ                          

CES REALIZOU SEMINÁRIO 

COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL 

DE LUTAS PELOS DIREITOS DAS 

PESSOAS COM DOENÇA FALCIFORME 

No dia 25 de outubro de 2019, o Conselho 
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro realizou o 
Seminário Comemorativo ao Dia Nacional de 
Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença 
Falciforme, que é celebrado no dia 27 deste 
mesmo mês O evento contou com a presença 
de profissionais de saúde, usuários do SUS e 
palestrantes especializados na área. Estiveram 
presentes Márcia Alves (SES/RJ), que falou 
sobre a Política Estadual de Atenção Integral à 
Saúde das Pessoas com Doença Falciforme, 
Drª Flaviane Farias Balthar, que abordou o tema 
sobre o Tratamento da Sarcopenia em 
Pacientes com Anemia Falciforme e Carolina 
Ludioza, informando os presentes sobre a 
judicialização na saúde do estado. O seminário 
foi realizado no auditório do Conselho Regional 
de Odontologia, no Centro do Rio. 

 

 

Ces-rj participou de seminário sobre 

mudança na modalidade de 

transferência de recursos para 

atenção primária à saúde 

Realizado pela Secretaria de Estado de Saúde e pelo Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde, o seminário trouxe técnicos do 

Ministério da Saúde; proposta polêmica atraiu diversos gestores 

que compareceram em peso ao auditório do NEMS, no Rio 

Na última sexta-feira (18), a Secretaria de Estado de Saúde 

(SES/RJ) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

(Cosems/RJ) realizaram no auditório do Núcleo Estadual do 

Ministério da Saúde o seminário “Proposta do Ministério da 

Saúde de mudança na modalidade de transferência de recursos 

para a Atenção Primária à Saúde”. O evento teve a apresentação 

de Erne Harzhein, secretário nacional de Atenção Primária, André 

Schimidt, especialista em Gestão da Saúde da SES/RJ e Cosems, 

Hisham Mohamad Hamida, diretor financeiro do Conasems e Lígia 

Giovanella, pesquisadora e membro da Abrasco. Manoel Santos 

(Cosems/RJ), que também é conselheiro estadual de saúde, foi o 

coordenador de mesa. Edmar Santos, secretário de estado de 

saúde compôs a mesa. Reunindo gestores, técnicos da gestão, 

profissionais de saúde, instituições acadêmicas, do controle 

social, da sociedade civil, e todos os parceiros da Atenção à Saúde 

no estado do Rio de Janeiro, o seminário serviu para debater 

sobre a nova forma de distribuição de recursos para a atenção 

básica pelo Ministério da Saúde. O assunto, de grande interesse 

dos gestores municipais, atraiu mais de 300 pessoas que lotaram 

o auditório do 10º andar do NEMS, no Centro do Rio. 

 Segundo o Ministério da Saúde, as mudanças visam fortalecer a Atenção Básica a longo prazo ao modificar a forma como são destinados 

os recursos aos municípios interessados em aderir ao novo programa. A proposta do Executivo aponta para que os repasses de recursos 

aos municípios leve em consideração o número de pacientes cadastrados nas equipes e o desempenho delas a partir de indicadores. 

Proposta gera polêmica 

Se num primeiro momento, a proposta objetiva racionalizar os recursos e até aumentar os repasses, por outro lado ela tem gerado muita 

polêmica. Para boa parte dos presentes, a proposta de mudança no modelo de financiamento da APS pode comprometer a universalidade 

do SUS já que os recursos só chegarão para os pacientes cadastrados. Atualmente, existem dois pisos de atenção básica (PAB), sendo um fixo 

e um variável. O primeiro é um valor específico que varia de acordo com a população do município estimada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Já a outra variável observa o número de equipes de saúde da família que o município tem. 

Conselho Estadual de Saúde participou das falas 

O Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro também esteve presente com a presidente Zaira da Costa, que compôs a mesa de abertura, 

Márcio Berman, Magno Rocha e Antonio Morais. Falando em nome da presidente do CES-RJ, Antonio Morais solicitou que a proposta fosse 

debatida com mais profundidade e que os órgãos do Controle Social fossem ouvidos, nomeadamente o Conselho Nacional de Saúde. 

Presidente do Cosems pede mais tempo para análise da proposta 

Diante das diversas manifestações dos presentes contrárias à proposta, a presidente do Cosems/RJ, Maria da Conceição de Souza Rocha, 

entendeu que a proposta, devido à complexidade e alcance dos números; além das dúvidas que ainda pairam entre os gestores municipais, 

tivesse sua implementação, prevista para o ano que vem, adiada até que todos os detalhes fossem esclarecidos, principalmente no que 

tange à publicidade dos métodos empregados pelo Ministério da Saúde que definem os critérios de avaliação dos indicadores dos 

municípios. 

 

 

Conscientização,      alertas      e      comemorações      no      mês      de      outubro 

1º de outubro, dia do idoso 

No mês de outubro se celebra o Dia Mundial do Idoso. No 

Brasil, o Estatuto do Idoso é uma Lei Federal, de nº 10.741, 

de 1º de outubro de 2003 destinada a regulamentar os 

direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 

60 (sessenta) anos que vivem no país. O Estatuto do Idoso é o 

resultado final do trabalho de várias entidades voltadas para 

a defesa dos direitos dos idosos no Brasil, de profissionais das 

áreas da saúde, direitos humanos e assistência social, além 

de parlamentares do Congresso Nacional e o Controle Social. 

Secretaria de Estado de Saúde monta estande informativo 

no hall do NEMS: Como forma de difundir a conscientização 

do Dia Internacional do Idoso, a Área Técnica de Saúde do 

Idoso da Superintendência de Atenção Primária à Saúde da 

SES-RJ montou um estande no hall de entrada do Núcleo 

Estadual do Ministério da Saúde com informações sobre o 

Estatuto do Idoso, prevenção de acidentes, esclarecimentos 

sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, 

conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa e 

distribuição de cartilhas e informativos. 

 


