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CONASS

Conselho Nacional dos Secretários de

Saúde, instituído em 03 de fevereiro de

1982, congrega os secretários de saúde

dos Estados e do Distrito Federal em uma

associação civil sem fins lucrativos, de

direito privado, que se pauta pelos

princípios do direito público,

com autonomia administrativa, financeira

e patrimonial. Dr. Adib Jatene



FINALIDADES
�Representar politicamente os secretários perante

as demais esferas de governo e instancias do SUS
(CIT e CNS).

�Prestar apoio técnico e político aos secretários e
técnicos.

�Atuar como órgão de intercâmbio de experiências e
informações de seus membros para a
implementação das diretrizes do SUS e em
obediência às normas em vigor.

�Buscar o consenso nas deliberações.



�MODELO DE ATENÇÃO

�MODELO DE GESTÃO

�MODELO DE FINANCIAMENTO

PLANEJAMENTO NO SUS



A regionalização tem sido a resposta mais eficaz para 

reduzir a fragmentação dos sistemas de saúde, com 

vistas à ampliação do acesso e da resolutividade das 

ações e serviços de saúde.

A interdependência entre as esferas da federação 

permite gerar complementaridades que ampliam a 

capacidade para resolver problemas típicos da gestão 

em saúde, como as dificuldades de aquisição de 

equipamentos e insumos de alto custo; a contratação 

de profissionais especializados; a escassez da oferta de 

determinados serviços, entre outros. 

PLANEJAMENTO NO SUS



O Planejamento Regional Integrado

determina a forma de organização

do sistema de saúde no território e,

a partir de um conjunto de

diretrizes, objetivos e metas, define

as ações e serviços de saúde

destinados à garantia do acesso e da

resolubilidade da atenção à saúde da

população no espaço

macrorregional, onde a Rede de

Atenção à Saúde se completa.

PLANEJAMENTO NO SUS



Alguns Desafios...

�Redução da iniquidade no acesso da população às
ações e serviços de saúde;

�Estabelecimento de consensos sobre resolutividade,
acesso, escala, regulação, responsabilidades
individuais e compartilhadas na região de saúde (CIR) e
na macrorregião de saúde (CIB);

�Identificação dos vazios assistenciais e definição dos
investimentos necessários (recursos das emendas
parlamentares)

�Implantação dos mecanismos de governança regional.



PROGRAMA DE APOIO ÀS 
SECRETARIAS ESTADUAIS 

DE SAÚDE (PASES)



Surgiu a partir do Planejamento Estratégico e Operacional do Conass

e tem como objetivo apoiar as SES com projetos em diversas áreas

temáticas do SUS:

Planejamento e Gestão

• Reestruturação Gerencial

• Contratualização de Serviços Hospitalares

• Aprimoramento da Gestão da Segurança do Paciente no 

Plano Estadual de Saúde 2020 à 2023

Planejamento e Gestão

• Reestruturação Gerencial

• Contratualização de Serviços Hospitalares

• Aprimoramento da Gestão da Segurança do Paciente no 

Plano Estadual de Saúde 2020 à 2023

Regionalização e Organização de Redes de Atenção à 

Saúde

• Planificação da Atenção à Saúde

• Planejamento Regional nas Macrorregiões de Saúde

• Organização de Consórcios Interfederativos de Saúde

• Organização da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa

Regionalização e Organização de Redes de Atenção à 

Saúde

• Planificação da Atenção à Saúde

• Planejamento Regional nas Macrorregiões de Saúde

• Organização de Consórcios Interfederativos de Saúde

• Organização da Atenção à Saúde da Pessoa Idosa



Vigilância e Promoção da Saúde

• Enfrentamento da Morbimortalidade por Acidentes de 

Trânsito

• Ações de Controle e Atenção às Endemias

Vigilância e Promoção da Saúde

• Enfrentamento da Morbimortalidade por Acidentes de 

Trânsito

• Ações de Controle e Atenção às Endemias

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde

• Fortalecimento da Gestão da Educação na Saúde por 

Meio da Elaboração dos Planos Estaduais de Educação 

Permanente

• Desenvolvimento Institucional e Fortalecimento da 

Capacidade Gestora das Equipes de Gestão do Trabalho

• Fortalecimento e Ampliação das Escolas Estaduais de 

Saúde Pública

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde

• Fortalecimento da Gestão da Educação na Saúde por 

Meio da Elaboração dos Planos Estaduais de Educação 

Permanente

• Desenvolvimento Institucional e Fortalecimento da 

Capacidade Gestora das Equipes de Gestão do Trabalho

• Fortalecimento e Ampliação das Escolas Estaduais de 

Saúde Pública



Planejamento e Gestão:

Fortalecimento da Gestão 

Estadual do SUS*

(Março/19)

Aprimoramento da Gestão da 

Segurança do Paciente no 

Plano Estadual de Saúde

2020 à 2023

(Junho/19)

Reestruturação Gerencial

(Março/19)

Contratualização de 

Serviços hospitalares

(Março/19)

Regionalização e Organização de Redes de Atenção à Saúde:

Planificação 

da Atenção 

à Saúde

(Em 

andamento)

Organização da 

Atenção 

Ambulatorial 

Especializada em 

Rede com a 

Atenção Primária 

à Saúde*

(Junho/19)

Planejamento 

Regional nas 

Macrorregiõe

s de Saúde

(Março/19) 

Qualidade do 

Cuidado e 

Segurança

do Paciente na 

Atenção Primária 

à Saúde*

(Maio/19)

Vigilância e Promoção da Saúde:

Enfrentamento da morbimortalidade por Acidentes de Trânsito

(Abril/2019) 

Ações de Controle e Atenção às Endemias  

(Agosto/19)

Cuidado 

Farmacêutico no 

Componente 

Especializado da 

Assistência 

Farmacêutica* 

(Em andamento)

Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde:

Desenvolvimento institucional e 

fortalecimento da capacidade gestora 

das equipes de Gestão do Trabalho

(Em andamento)

Fortalecimento da Gestão da Educação em 

Saúde nas SES por meio da elaboração de 

Planos Estaduais de Educação Permanente 

(Em andamento)

Fortalecimento e 

ampliação das Escolas 

Estaduais de Saúde Pública

( Maio/19) 

Organização 

da Atenção 

à Saúde da 

Pessoa Idosa

(Junho/19)

* PROADI-SUS

Organização 

de Consórcios 

Interfederativ

os de Saúde

(Março/19)



MARÇO



ABRIL



JUNHO



Obrigada!
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