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TEMA

1.

Análise, revisão e construir proposta do PMAQ para 2019;

2.

Elaboração de propostas para a organização de Rede de Cuidados
Continuados Integrados com ênfase em cuidados paliativos.

3.

Revisão do financiamento da Terapia Renal Substitutiva com a
finalidade de assegurar o acesso ao tratamento dialítico a todos os
pacientes renais crônicos.

4.

Revisão do financiamento federal dos procedimentos para diagnóstico e
tratamento do glaucoma para os estados considerando a necessidade
de cada UF.

5.

Manutenção dos repasses federais às UF para a realização de cirurgias
eletivas.

STATUS


Agendada reunião do GT de Atenção à Saúde para o mês de setembro/18.



Realizada Reunião do GT de Atenção à Saúde no dia 20 de agosto
(Encaminhamento: Proposta de Oficina nacional, com participação de DAET,
DAB, DAHU e DAPES/SAS, para apresentação de experiências exitosas, e
alinhamento conceitual sobre Cuidados Continuados Integrados e cuidados
paliativos).



Apresentação na Reunião CIT agosto/18, sobre o panorama da Doença Renal
Crônica nos estados a partir das Oficinas realizadas entre 14 a 17 de agosto.



Agendada reunião do GT de Atenção à Saúde no mês de setembro/18.



Realizada Reunião do GT de Atenção à Saúde no dia 20 de agosto
(Encaminhamento: Pactuação de Portaria de estratégia para ampliação do
acesso a Cirurgias Eletivas).

TEMA

6.

Habilitação de serviços já em funcionamento e que ainda não recebem
recursos federais.

7.

Acórdão TCU 8704 incentivos diferenciados Saúde da Família.

8.

Portaria para regulamentar o Decreto nº 9.380/2018, que altera o
decreto nº 7.827, de 16/10/2012, e dispõe sobre a readequação da rede
física do SUS.

9.

Ação tripartite no processo de construção do Planejamento Regional
Integrado nos estados e revisão da Portaria GM/MS 1631/2015 que
trata dos parâmetros assistenciais.

10.

Elaboração de propostas para o incremento de recursos federais
referentes à média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
visando a redução das desigualdades regionais (sub F & P).

STATUS


Realizada Reunião do GT de Atenção à Saúde no dia 20 de agosto
(Encaminhamento: GAB/SAS/MS encaminhará a relação de serviços em
funcionamento que ainda não recebem recursos federais para ser
compartilhada com CONASS e CONASEMS).



Agendada reunião do GT de Atenção à Saúde para o mês de setembro/18.



Realizada Reunião do GT de Atenção à Saúde no dia 20 de agosto
(Encaminhamento: Pactuação de Portaria para regulamentar o Decreto nº
9.380/2018, que altera o Decreto nº 7.827/2012, e dispõe sobre a
readequação da rede física do SUS).



Realizada Reunião do GT de Gestão no dia 15 de agosto (Encaminhamento:
Concluir a Nota Orientadora Tripartite para elaboração do PRI).



Agendada reunião do GT de Gestão para o mês de setembro/18.

TEMA

11.

Discussão e apresentação de propostas para a utilização de emendas
parlamentares para o exercício de 2019 notadamente as de custeio da
média e alta complexidade hospitalar e Pagamento das emendas
parlamentares 2018 e kits parlamentares (sub F & P).

STATUS



Agendada reunião do GT de Gestão para o mês de setembro/18.

12.

Discutir e apresentar propostas para fortalecimento da Regionalização e 
dos Consórcios de Saúde como estratégia gerencial de serviços (sub F &
P).

Realizada Reunião do GT de Gestão no dia 15 de agosto (Encaminhamento:
Nota Técnica CONJUR para esclarecimento sobre a aplicabilidade do Art. 23-A,
do Decreto Presidencial nº 9.380/2018)

13.

Construção de proposta referente aos recursos federais do Qualifar
referente ao ano de 2019 que contemple recursos para estrutura das
farmácias do componente especializado visando dar suporte ao Projeto
PROADI/SUS sobre Cuidado Farmacêutico.



Agendada reunião do GT de Ciência & Tecnologia.



Agendada reunião do GT de Ciência & Tecnologia.



Agendada reunião do GT de Informação & Informática para o mês de
setembro/18.

14.

15.

Garantia de regularidade no abastecimento de medicamentos
adquiridos de forma centralizada (Grupo 1A) e implantação de estoque
estratégico.
Informação em Saúde: RES e PIUBS e as condicionalidades em relação a
Vigilância em Saúde e Assistência Farmacêutica.

STATUS

TEMA

16.

Edital de reposição Programa Mais Médicos e a suspensão de recursos
para eSF sem reposição de médicos do programa.

17.

Revisão da Política de Atenção Oncológica com ênfase na organização
e financiamento dos serviços e no acesso a medicamentos.

18.

Agenda conjunta dos GTs da CIT para discutir e elaborar propostas de
enfrentamento da redução das coberturas vacinais;

19.

Agenda conjunta dos GTs da CIT para discutir e elaborar propostas de
enfrentamento do aumento da Taxa de Mortalidade Infantil (TMI).



Realizada Reunião do GT GTES no dia 14 de agosto (Enc: Pactuação de
Portaria que institui o prazo de 12 meses para custeio de Equipes de Saúde da
Família incompletas, devido à ausência de reposição de profissionais do
Programa Mais Médicos).



Agendada reunião do GT conjunto de Atenção à Saúde e Ciência &
Tecnologia.



Realizada Reunião do GT conjunto de Atenção à Saúde e Vigilância em Saúde
no dia 22 de agosto (Enc: elaboração do plano de enfrentamento para o
aumento da cobertura vacinal).



Realizada Oficina Tripartite sobre Mortalidade Materna e na Infância – 28 e
29 de agosto Brasília/DF.

TEMA
20.

STATUS

Portaria GM/MS nº 1.808/2018 que Altera a Portaria de Consolidação
nº 6/GM/MS, de 27 de setembro de 2018, para dispor sobre o
financiamento das Equipes de Atenção Básica – eAB e da Gerência da
Atenção Básica, instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica –
PNAB



Aguardando republicação.

21.

Incentivo para Educação Permanente: Portaria GM/MS nº 1.996/2007
Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional
de Educação Permanente em Saúde



Aguardando o repasse do incentivo.

22.

Projeto de Lei sobre Agente Comunitário de Saúde/Agente de Combate
as Endemias



Solicitado acesso de CONASS e CONASEMS ao documento enviado a Casa
Civil.

23.

Proposta de revisão das subfunções orçamentárias – MPOG



Enviado a CONASS e CONASEMS cópia do ofício encaminhado ao MPOG.

24.

Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)



Inclusão na pauta da CIT de setembro/18.

25.

e-SUS Módulo Planejamento



Informe na CIT de agosto/18.

Obrigado!

