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RESUMO  

 

Introdução: no âmbito da saúde, a legislação do Sistema Único de Saúde define como 
condições para os municípios, estados e união viabilizarem suas gestões, a elaboração 
dos  instrumentos de planejamento da saúde: o Plano de Saúde, a Programação Anual de 
Saúde e o Relatório Anual de Gestão (RAG). No cenário administrativo do planejamento, o 
RAG destaca-se como pilar para avaliação e monitoramento das ações de saúde. Este 
documento constitui-se como instrumento de comprovação da aplicação dos recursos, tem 
a finalidade de orientar a elaboração da programação anual, bem como eventuais 
redirecionamentos necessários no Plano de Saúde, nas três esferas de direção do SUS. O 
RAG deve ser alimentado anualmente no Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão 
(SARGSUS) de forma obrigatória. Objetivo: avaliar o cumprimento institucional de 
alimentação do SARGSUS para efetivação do RAG através da interferência do apoiador 
institucional do COSEMS-RN, com vistas para a  melhoria do acompanhamento da gestão 
da saúde nos municípios do Rio Grande do Norte. Metodologia: trata-se de uma pesquisa 
descritiva com abordagem quantitativa, do tipo análise documental, com utilização de 
dados secundários do SARGSUS. Os passos metodológicos utilizados constou da análise 
do cenário dos Instrumentos de planejamento da saúde dos 167 municípios, através de 
análise do SARGSUS com dados  coletados e acompanhados no decorrer do ano de 2017 
e 2018.  O COSEMS-RN  aderiu ao Projeto da Rede Colaborativa  para Fortalecimento da 
Gestão Municipal do SUS, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (CONASEMS) para contar com a atuação do apoio institucional em 
seu quadro. Iniciou o processo de educação permanente realizando oficinas específicas de 
sensibilização com gestores e equipes gestoras denominadas de - Oficina Aplicativa para 
Construção dos Instrumentos de Gestão”, aprovado em plenária do Conselho como 
atividade prioritária. Estes encontros ocorreram de maio a junho de 2017, nas 8 Regiões 
de Saúde. Nos citados encontros os  gestores foram informados e instrumentalizados 
quanto a sua responsabilidade individual e coletiva, em relação aos instrumentos de 
gestão para a correta alimentação no SARGSUS. Resultados: inicialmente foi identificado 
um alto índice de inadimplência de alimentação, onde apenas 27,54% dos municípios 
alimentaram o SARGSUS, na competência do exercício 2016, que deveria está em 100% 
até 30 de março do ano subsequente, seja 2017. Após a apropriação das devidas 
informações quanto a necessidade de alimentação do sistema, observou-se que  98,20% 
dos municípios cumpriram com suas responsabilidades em elaborar o RAG, dentre outros 
instrumentos, e inserirem no SARGSUS. Conclusões: acredita-se que, essa visível 
melhoria  ocorreu pela mobilização do COSEMS-RN em proporcionar às gestões 
municipais o acompanhamento do apoio institucional quanto a necessidade do 
cumprimento dos atos normativos do sistema SUS,  os gestores assumiram suas 
responsabilidades, elaboraram e alimentaram o SARGSUS, mais especificamente o RAG.  
Percebeu-se  assim,  a importância  e o papel primordial do apoiador institucional como 
fundamental para qualificação da gestão municipal. 
 

Descritores: Sistema Único de Saúde. Apoio. Gestão. 
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ABSTRACT  

 
 
Introduction: in the area of health, the legislation of the Unified Health System defines the 
conditions for the municipalities, states and union to make feasible their management, the 
elaboration of health planning instruments: the Health Plan, the Annual Health Program and 
the Report Annual Management Report (RAG). In the administrative scenario of planning, 
the RAG stands out as a pillar for evaluation and monitoring of health actions. This 
document is an instrument for verifying the application of resources, with the purpose of 
guiding the elaboration of the annual programming, as well as possible redirections 
necessary in the Health Plan, in the three spheres of direction of the SUS. The RAG must 
be fed annually in the Management Report Support System (SARGSUS) in a mandatory 
manner. Objective: to evaluate the institutional compliance of the SARGSUS with the 
implementation of the RAG through the intervention of the COSEMS-RN, institutional 
supporter with a view to improving the monitoring of health management in the 
municipalities of Rio Grande do Norte. Methodology: this is a descriptive research with a 
quantitative approach, of the type documentary analysis, with the use of SARGSUS 
secondary data. The methodological steps used consisted of the analysis of the scenario of 
the health planning instruments of the 167 municipalities, through SARGSUS analysis with 
data collected and monitored during the course of 2017 and 2018. COSEMS-RN joined the 
Collaborative Network for Strengthening Project of the Municipal Management of the SUS, 
in partnership with the National Council of Municipal Health Secretariats (CONASEMS) to 
count on the performance of institutional support in its framework. It started the process of 
permanent education by carrying out specific awareness-raising workshops with managers 
and management teams called "Aplicatory Workshop for the Construction of Management 
Instruments", approved in the Council's plenary as a priority activity. These meetings took 
place from May to June of 2017 in the 8 Health Regions. In the aforementioned meetings, 
the managers were informed and instrumental about their individual and collective 
responsibility, regarding the management tools for the correct feeding in SARGSUS. 
Results: a high level of food delinquency was initially identified, where only 27.54% of the 
municipalities fed the SARGSUS, in the exercise of 2016, which should be at 100% by 
March 30 of the following year, ie 2017. After appropriate information about the need to 
feed the system, it was observed that 98.20% of the municipalities fulfilled their 
responsibilities in elaborating the RAG, among other instruments, and included in 
SARGSUS. Conclusions: it is believed that this visible improvement was due to the 
mobilization of COSEMS-RN in providing municipal management with the follow-up of 
institutional support regarding the need to comply with the normative acts of the SUS 
system, managers assumed their responsibilities, developed and fed SARGSUS , more 
specifically the RAG. Thus, the importance and the primary role of the institutional 
supporter as fundamental to the qualification of municipal management was perceived. 
 
Descriptors: Single Health System. Support. Management. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A estrutura do presente Trabalho de Conclusão de Mestrado segue um modelo 

próprio de disposição, recomendado e proposto pelo Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Profissional Gestão da Qualidade em Serviços de Saúde da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (PPQualiSaúde/UFRN).  

O trabalho de Conclusão de Mestrado encontra-se no formato de um artigo científico 

que segue as normas da revista Ciência e Saúde Coleliva. Assim, as referências 

bibliográficas encontram-se dispostas de acordo com as normas de Vancouver, 

normatização escolhida pela revista. 

 A primeira seção, Introdução apresenta brevemente o objeto da pesquisa, bem 

como o objetivo desta investigação no formato de artigo científico. A seção seguinte 

intitulada Metodologia tem como tarefa sistematizar os procedimentos metodológicos 

percorridos para a execução do trabalho. Na sequência, a seção Resultados apresenta os 

resultados relevantes encontrados através do desenvolvimento do trabalho. A Discussão 

do artigo apresenta um diálogo entre os resultados do presente trabalho encontrado no 

serviço de saúde e a literatura científica. E as Conclusões encerram o artigo científico 

destacando os principais resultados e apontando para a novas investigações. 

Ademais, destaca-se também como integrante do trabalho o Apêndice 4, que é 

composto por um Relatório Técnico mais detalhado de uma das etapas do 

desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Mestrado e que tem como objetivo ser 

apresentado ao Serviço de Saúde como subsidio para contribuir com a melhoria da 

qualidade.  
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1 ANEXAÇÃO DO ARTIGO 
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1.1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

configura-se como responsabilidade dos entes públicos, sendo desenvolvido de forma 

contínua, articulada, integrada e solidária entre as três esferas de governo, de modo a 

conferir direcionalidade à gestão pública da saúde. Pressupõe que cada ente federado 

realize o seu planejamento considerando as especificidades do território; as necessidades 

de saúde da população; a definição de diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas 

mediante ações e serviços programados pelos entes federados; a conformação das redes 

de atenção à saúde, contribuindo para melhoria da qualidade do SUS e impactando na 

condição de saúde da população brasileira1. 

Nesse contexto, a edição do Decreto 7.508/2011 coloca o planejamento da saúde 

na centralidade da agenda da gestão, ao tempo em que introduz significativas mudanças 

nesse processo, apontado a necessidade de fomento à cultura de planejamento da saúde2. 

O planejamento da saúde integrado implica na discussão permanente da política de 

saúde e sua execução nas Comissões Intergestores  Tripartite (CIT), Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão Intergestores Regional (CIR). Parte do 

reconhecimento da região de saúde como território para a identificação das necessidades 

de saúde da população3. 

O SUS exige de todos, uma postura firme em sua defesa enquanto um bem público, 

assim como, a implementação de políticas que atendam às demandas de saúde da nossa 

gente. Mostra, também, caminhos para a construção necessária de uma rede de saúde 

com qualidade, resolutiva, acolhedora, humanizada, incluindo os riscos da ineficácia do 

sistema quando esses caminhos não são respeitados ou não são possíveis na sua 

plenitude.  

Ao buscar a implementação da regionalização solidária e cooperativa, verifica-se  a 

necessidade de que todos os envolvidos devem ter uma abertura para o novo, para 

acolher as diferentes concepções e trabalhar no e com o coletivo, saindo de uma prática 

fragmentada e individualista, para a construção colaborativa, em que todos se interligam 

num esforço conjunto. Eis aqui um grande desafio a ser superado. 

Na perspectiva de integrar um processo solidário interinstitucional é que o Conselho 

de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte (COSEMS-RN) complementa 

ações e proposições no estado, no sentido de capacitar os gestores e equipe gestora dos 

municípios, objetivando o fortalecimento e qualificação da gestão municipal. 
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O COSEMS – RN, é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos, 

com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, de duração indeterminada, com 

sede e foro em Natal/RN, regido pelo seu Estatuto e normas complementares4. 

O COSEMS do RN tem se destacado no papel de fomentar  informações, reflexões 

e revisões de alguns processos de trabalho dos gestores, a fim de socializar e oportunizar 

a troca de experiências em um espaço coletivo de construção de um sistema de saúde 

baseado na realidade local, no território do Rio Grande do Norte que conta com 167 

municípios, com 8  regiões de Saúde, situado na região Nordeste do país, que em suas 

adversidades se inserem em um novo contexto delineado pelo Decreto nº 7.508/2011, que 

regulamentou a Lei Orgânica da Saúde (Lei n º 8.080/1990) onde o mesmo dispõe sobre a 

Organização do SUS, O Planejamento, a Assistência à saúde e a Articulação 

Interfederativa5.   

Ainda nesse cenário de redirecionamento do SUS, surge a Lei Complementar nº 

141/2012 que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos gestores nas três esferas de 

governo, critérios de rateio dos recursos e os mecanismos de fiscalização e controle das 

despesas da saúde, reforçando as responsabilidades pautadas no rigor do cumprimento 

das normas e das penalidades previstas e obrigatoriamente devem ser inseridos nos 

Instrumentos de Planejamento da Saúde6.  

Neste campo de atividades inerentes aos cumprimentos dos atos normativos, assim 

como na implantação de políticas e reforço às ações e qualidade na oferta de serviços de 

saúde,  é que surge a necessidade da presença da atuação/função apoiador institucional. 

Apoio institucional é pensado como uma função gerencial que busca a reformulação 

do modo tradicional de se fazer coordenação, planejamento, supervisão e avaliação em 

saúde. Assume como objetivo a mudança nas organizações, misturando e articulando 

conceitos e tecnologias advindas da análise institucional e da gestão. Opera o apoio 

disparando processos e propiciando suporte ao movimento de mudança deflagrado por 

coletivos, buscando fortalecê-los no próprio exercício da produção de novos sujeitos em 

processos de mudança. Considera que o objeto de trabalho do apoiador é o processo de 

trabalho de coletivos que se organizam para produzir saúde. Desse modo, a função apoio 

é chave para a instauração de processos de mudança em grupos e organizações.  

           Diante de tanta importância já constatada e validada amplamente de abrangência 

Nacional e vivenciada em momentos anteriores no estado do Rio grande do Norte e outros 

estados, em relação a importância da função APOIO, O COSEMS-RN aderiu ao Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS, da Rede Colaborativa para 
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Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS - Apoiadores Regionais, objetivando a 

atuação no campo do apoio à elaboração dos Instrumentos de Planejamento da 

Saúde/alimentação do Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS). Esta 

proposta do Apoiador Nacional é uma iniciativa do CONASEMS em parceria com o 

Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, via Programa de Desenvolvimento 

Institucional do SUS (PROADI-SUS). A rede colaborativa é formada por: Apoiadores 

regionais  nos estados, Coordenador estadual, Consultores regionais, consultores do 

CONASEMS e Ministério da Saúde. O projeto integra a rede colaborativa CONASEMS-

COSEMS-RN para fortalecimento da gestão municipal, com o objetivo de levar informação 

de forma ágil e qualificada para o gestor e sua equipe7. 

O COSEMS-RN aderiu ao referido projeto junto ao CONASEMS para que os 

apoiadores atuem em fragilidades apontadas pelos gestores de maior necessidade, no 

caso foi proposto pela diretoria e em plenária,  que o foco seria de apoiar os gestores na 

elaboração dos instrumentos de planejamento e sua inserção no SARGSUS, dentre outras 

atividades. Seu papel se aplicaria a: estabelecer mecanismos de Comunicação e 

Informação presenciais e à distância que contribuam com o fortalecimento da rede 

CONASEMS/ COSEMS-RN e que possibilite Educação Permanente, informações em 

tempo real, alertas aos gestores e troca de experiências; ampliar a capacidade técnica e 

política dos gestores municipais e COSEMS-RN nas relações Bipartite, nas Comissões 

Intergestores Regionais e no enfrentamento do cotidiano de uma Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Na busca de contemplar os resultados da capacidade técnica dos gestores 

municipais, no cumprimento da elaboração do RAG do ano competência de 2016 e 

percebendo-se a  renovação no quadro de gestores municipais, em torno de 90% (noventa 

por cento) no Rio Grande do Norte e 70% (setenta por cento) no Brasil, que assumiram o 

desafio de conduzir as políticas de saúde em janeiro de 2017, motivo este que impulsionou 

o COSEMS do Rio Grande do Norte a criar uma série de iniciativas com o intuito de dar 

suporte técnico e político a esses novos sujeitos em suas pastas. Sobretudo movido pela 

preocupação com a formação dos mesmos, uma vez que na maioria oriundos da área da 

saúde, mas afirmam em diversos cenários não dispor de expertises na área de 

planejamento da gestão.  

Neste sentido os instrumentos de planejamento da saúde sofreriam influência direta 

desta incipiência dos mesmos no primeiro ano de seus mandatos. Dado a situação que os 

novos gestores já tem em sua inerente responsabilidade, afirmada por atos legais, a de 
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elaborar os referidos instrumentos, ainda que sendo de ano anterior, bem como inserí-los 

no SARGSUS, com prazos estipulados por atos normativos do SUS.  

Em anos anteriores, obrigatórios pela Lei 141/2012, a elaboração dos instrumentos 

de planejamento já se traduzia em desafios para o demonstrativo de resultados positivos, 

seja, a concretização apresentada através do demonstrativo SARGSUS. Nosso foco junto 

aos gestores trata-se do RAG, pois de acordo com a referida Lei, o mesmo já deve está 

apresentado ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) local, até 30 (trinta) de março do ano 

subsequente, com responsabilidade do gestor em exercício6. 

O processo de construção do Relatório Anual de Gestão deve ser uma prática 

vinculada ao cotidiano da gestão, tendo em vista que a apresentação desse documento 

deve ser precedida das prestações de contas quadrimestrais estabelecidas legalmente. 

Sendo assim, o gestor deverá apresentar, ao final de cada ano de gestão, o RAG, ao 

respectivo Conselho de Saúde, para que se proceda sua apreciação. 

Portanto, a realização deste trabalho é justificada pela necessidade de reforçar o 

papel do apoio institucional, em parceria COSEMS/CONASEMS, aos gestores para 

operacionalização do RAG, sem desconsiderar a necessidade de elaboração dos demais 

instrumentos, não menos importantes, a fim de cumprir com os atos normativos do SUS 

não cometendo infrações, bem como atender os preceitos do planejamento das ações e 

serviços de saúde. 

Com isso, objetiva-se avaliar o cumprimento legal de alimentação do Sistema de 

Apoio ao Relatório de Gestão do SUS, com prioridade para efetivação do RAG, através da 

atuação do acompanhamento do apoiador institucional do CONASEMS/COSEMS-RN, com 

vistas para a  melhoria da qualificação da gestão da saúde nos municípios do Rio Grande 

do Norte. 

 

1.2 METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem híbrida, do tipo análise 

documental, com utilização de dados secundários8. 

A pesquisa foi realizada nos 167 municipios do estado do Rio Grande do Norte,onde 

constou inicialmente da análise do panorana  dos Instrumentos de planejamento da saúde 

nas regiões de saúde do RN, através do SARGSUS, em março de 2017.  Visto que 

constitui-se uma obrigação por parte desses municípios, alimentar anualmente esse 

sistema, com prazos determinados, tendo como base a Lei 141/2012.  
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A coleta e acompanhamento dos dados ocorreu no período de março 2017 a março 

de 2018, cumprindo as seguintes etapas:  

1) Levantamento através do SARGSUS dos municípios inadimplentes com a 

inserção dos instrumentos de planejamento referidos no sistema Nacional, com 

base local; 

2) A fim de instrumentalizar e sensibilizar os gestores municipais de saúde quanto a 

responsabilidade individual em relação aos instrumentos de planejamento da 

saúde, O COSEMS-RN realizou oficinas específicas com os gestores e equipes 

gestoras denominadas de - Oficina Aplicativa para Construção dos Instrumentos 

de Gestão. Estes encontros ocorreram de maio a junho de 2017 nas oito (8) 

Regiões de Saúde. Os  gestores foram informados quanto a responsabilidade em 

relação aos instrumentos de planejamento da saúde e instrumentos de 

planejamento e orçamento de governo, bem como a necessidade da alimentação 

dos instrumentos no SARGSUS. Contando com  a participação dos apoiadores 

institucional do COSEMS RN/CONASEMS, oriundos da adesão ao  “Projeto da 

Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS”.  

3) Acompanhamento das atividades pelos apoiadores regionais dos diversos 

entrelaces da gestão municipal, mas sobretudo dos instrumentos de 

planejamento da saúde, destacando-se o foco no RAG – 2016. A permanente 

participação dos apoiadores Regionais em  Reuniões plenárias das  CIRs 

especificas, na CIB e na reunião ordinária do COSEMS com apresentação 

mensal do consolidado dos dados alcançados por município e Região de Saúde. 

Os instrumentos de planejamento entraram em pauta mensal, aprovada em 

plenária das instâncias de deliberação, pactuada por representantes do Estado e 

Municípios para acompanhamento e socialização dos resultados obtidos, em 

cada mês. 

 

1.3 RESULTADOS 

 

Os resultados dos dados estão  apresentados através de estatística descritiva em 

forma de gráficos  e tabelas que constou  inicialmente da análise do cenário dos 

Instrumentos de planejamento da saúde nas regiões de saúde do RN, através do 

SARGSUS, sendo feito um recorte no RAG - exercicio 2016.  

Apesar da Secretaria de Estado da Saúde ser a condutora de politicas no âmbito do 

estado, a  Diretoria do COSEMS-RN percebendo a fragilidade existente no quadro 
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estadual para dar apoio aos municípios, passou a acompanhar  este processo para alertar 

e orientar os novos gestores para operacionalização dos referidos instrumentos. O quadro 

a seguir representa o resultado da inserção do instrumento de gestão, aqui priorizado 

como o RAG, exercício 2016, sendo avaliado o resultado em 30 de março de 2017, onde 

100% (cem por cento) dos municípios, correspondente a 167 (cento e sessenta e sete)  no 

total,  deveriam está obrigatoriamente com seus RAGs elaborados e inseridos no 

SARGSUS para apreciação do Conselho Municipal de Saúde (CMS), de acordo com atos 

normativos vigentes já apresentados.  Segue consolidado do período citado. 

Quadro 1: Situação do Relatório Anual de Gestão das 8 (oito) Regiões de Saúde, em 30 
de março de 2017. Natal/RN, 2017 

Instrumento 
de planejamento 

da saúde  

1ª RS 2ª RS 3ª RS 
 

4ª RS 
 

5ª RS 
 

6ª RS 
 

7ª RS 
 

8ª RS 
 

Número de 
Municipios 

27 14 26 25 21 37 5 12 

Com RAG 2016, 
inserido no 

SARSUS 

11 05 08 10 06 03 02 01 

Legenda: Região de Saúde (RS) 

Fonte: SARGSUS/MS 

 
O gráfico abaixo ilustra melhor tal resultado. Evidenciando que nenhuma região 

apresentou todos os múnicipios com o RAG inserido no SARSUS.  
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Gráfico 1 - Situação do RAG-2016 nas regiões de saúde do RN - março de 2017 

 

 

Após esta análise do Quadro 1, ilustradas no Gráfico 1, constatou - se que apenas 

27,54% dos municípios elaboraram e alimentaram o SARGSUS, exercício 2016, até 30 de 

março de 2017, os demais não cumprindo os compromissos obrigatórios de gestão, em 

relação ao RAG.  

Após essas oficinas que ocorreram durante o mês de maio de 2017 a início de junho 

do mesmo ano, nas 8 Regiões de Saúde,  fez-se avaliações mensais com o intuito de 

verificar a  influência do apoio Institucional na elaboração do RAG e sua inserção no 

SARGSUS, pelos municípios. 

No encerramento foi solicitado aos gestores  que fizessem uma avaliação do evento 

e sugerissem temas para que fossem abordados em outras oportunidades a fim de 

proporcionar o fortalecimento da gestão do SUS no âmbito dos municípios, como parte da 

programação. 

As oito oficinas contaram com um quantitativo de 380 (trezentos e oitenta) 

participantes, sendo 129 (cento e vinte e nove) gestores da Saúde e 248 (duzentos e 

quarenta e oito) técnicos e assessores Municipais e Estadual e 03 (três) apoiadores 

Institucionais do COSEMS-RN, além da Coordenação do apoio. O período das OFICINAS 

mencionadas compreendeu entre 09/05 a 02/06 de 2017. Com carga horária de 4 horas 

teóricas. Usando método da aprendizagem significativa, de forma dialógica. A metodologia 

utilizada se deu com leitura interativa de texto, exposição dialogada e discussões gerais. 
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As atividades ocorreram nas URSAPs, exceção da 1ª (primeira) e 7ª (sétima) região que 

ocorreu no Hotel Monza (Natal) e para a 8ª (oitava) região que se instalou no Teatro 

Municipal de Assu.  

Estes eventos se caracterizaram como diálogos temáticos ofertados pelo COSEMS-

RN, no qual os conhecimentos e informações decorrentes das experiências de cada um 

conformarão o todo do trabalho, além da fundamentação e explanações técnicas que 

contribuirão para fortalecer a reflexão sobre a operacionalização do planejamento, 

monitoramento, controle e avaliação das ações e serviços de saúde. 

Após esta ação que ocorreu de maio a junho/2017, nas 08 (oito) Regiões de Saúde 

do estado, mensalmente em reunião plenária do COSEMS-RN ocorre apresentação pela 

coordenadora do apoio Institucional do referido órgão, do consolidado situacional dos 

municípios por região de saúde. Estes dados são acompanhados e ofertados 

individualmente pelos três apoiadores regionais  de suas respectivas regiões de atuação. 

Ressalte-se que os mesmos acompanham os demais instrumentos de planejamento 

(Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde), além do Sistema de 

Informação do Orçamento Público em (SIOPS), dentre ouras atividades inerentes a função. 

Passado o período de 1 ano, ou seja, de março de 2017 a março de 2018, com todo 

acompanhamento possível do apoio junto aos munípios, apresentamos um novo cenário. 

O quadro situacional  a seguir das regiões de saúde com referência ao RAG, de acordo 

com o SARGSUS de março 2018, temos registros em outras fontes que 100% dos 

municípios elaboraram o RAG 2016 e encaminharam aos seus respectivos Conselhos 

Municipais de Saúde, não sendo possível a inserção  de quatro municípios no quadro total 

percentual do sistema, em virtude da inoperância do mesmo - SARGSUS, registrado em 

nota técnica.  

 Obtivemos 97,60% do total de elaboração e inserção, que corresponde a 163 

municípios, do total de 167, que conseguiram inserir seus RAGs no SARGSUS, onde 

verificamos um substancial aumento dos municípios adimplentes com o sistema, 

comparado ao mês de março do ano de 2017.  

 

Quadro 2: Situação do Relatório Anual de Gestão das 8 Regiões de Saúde em março 
2018. Natal/RN, 2018 

Instrumento 
de planejamento da 

saúde  

1ª RS  2ª RS  3ª RS  
 

4ª RS 
  

5ª RS 
  

6ª RS 
 

7ª   RS 
 

8ª RS 
  

Numero de 
Municipios 

27 14 26 25 21 37 5 12 
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Com RAG 2016 
inserido no 
SARGSUS    

27 14 26 25 19 35 5 12 

     Fonte SARGSUS/MS 

O Gráfico 2 ilustra a proporção de munícípios existentes por regiões e ao municípios 

que elaboraram o RAG e inseriram no SARGSUS.  

Gráfico 2 - Situação do RAG - 2016 nas regiões de saúde do RN - Márço de 2018 

 

 Com isso, observa-se no gráfico 3, que em 2017 apenas 27,54% dos municípios 

haviam registrado a RAS, e que em 2018, após a intervenção realizada, 97,60% dos 

múnicipios fizeram o registro. Com isso, tem-se que após a intervenção realizada, houve 

um aumento de 70.06% de municípios que realizaram os registros.  
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Gráfico 3 - Comparativo da situação do RAG-2016 nas regiões de saúde do RN - março 
de 2017-2018 

 

1.4 DISCUSSÃO 

 

Nota-se que, desde a criação do SUS, tem-se discussões acerca de planejamento e 

tentativas de institucionalizá-lo como componente fundamental de gestão. A definição de 

instrumentos de gestão, obtidos por meio de planejamento revela o cuidado que se deu a 

esta questão9.  

O processo de monitoramento e avaliação é um processo sistemático e contínuo 

que produz informações sintéticas em tempo eficaz, permitindo uma rápida avaliação 

situacional, propiciando uma intervenção oportuna10.  

Nesse contexto, monitoramento e a avaliação são ferramentas críticas para a 

gestão. O monitoramento é fundamental para o acompanhamento rotineiro de informações 

prioritárias, tanto para o processo de implementação de um programa, isto é, para o 

acompanhamento de seu desempenho operacional, como para seu desempenho 

finalístico11. 

Sendo assim o monitoramento no âmbito da gestão pública não poderá ser eficaz se 

a equipe gestora não conhecer de maneira contínua e objetiva os processos e 

instrumentos que conduzem12. 
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Entretanto, mesmo com os avanços, há aspectos que se colocam de forma 

prioritária e que constituem desafios para a efetivação do planejamento em saúde, 

enquanto elemento da gestão no SUS.  

Nesse sentido, há historicamente desafios constantes para todos os níveis da 

gestão quanto ao alimento dos sistemas de informação em saúde, pois o desempenho dos 

sistemas não pode ser adequadamente avaliado ou monitorado, visto que os dados se 

apresentam incompletos, imprecisos, inoportunos ou simplesmente não são alimentados.  

Constatou-se que, em 2017, 27,54% dos municípios elaboraram e alimentaram o 

SARGSUS, até 30 de março de 2017, os demais não cumprindo os compromissos 

obrigatórios de gestão, em relação ao RAG. 

 Este fato é preocupante, ainda que considerando os gestores terem recentemente 

assumido, porém sem justificativa legal para a não elaboração e alimentação do sistema 

SARGSUS.  

Remeteu-se uma intervenção do COSEMS-RN em levar o tema para pauta do dia 

17 de abril do ano de 2017, onde foi proposto a realização de oficinas regionais e 

participação dos apoiadores Institucionais recentemente implantados pelo Projeto Rede 

Colaborativa CONASEMS, para atuação nas regiões de saúde. 

Pesquisadores realizaram um pesquisa em Campinas e os seus resultados 

corroboraram com os achados dessa pesquisa. Os autores demonstram preocupação com 

a ausência de RAG e, ainda, o quanto tal fato traz repercussões negativas, ao limitar o 

planejamento, monitorização e avaliação das práticas de gestão13. 

Ainda sim, tem-se que os processos de avaliação vêm de uma trajetória na qual 

ainda são pouco incorporados às práticas de gestão em saúde e possuem caráter mais 

prescritivo, burocrático e punitivo que subsidiário do planejamento e da gestão13,14. 

Autores9 referem que mesmo o planejamento em saúde sendo fundamental para o 

desenvolvimento das ações no SUS sua incorporação na gestão local ainda ser incipiente, 

como pode-se observar no presente estudo.  

Com isso, no decorrer desse trabalho permanente com os gestores identificou-se 

várias  fragilidades  como: quadro em torno de 90% de mudanças de gestores na pasta 

saúde, os mesmos sem formação ou expertises na área de planejamento, 

desconhecimentos sobre a importância dos instrumento de planejamento da saúde, dentre 

outros pontos não menos importante para serem considerados em outros cenários.  

Verificou-se que apesar do relevante serviço ofertado pelo apoio aos municípios, há 

uma certa morosidade no cumprimento do papel do gestor em relação aos prazos 

estabelecidos,  em que são considerados em atos normativos como fundamental para que 
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os gestores/entes federados não sofram infrações e penalidades, em virtude de seu 

descumprimento, o que em geral não ocorre da parte dos órgãos de controle interno ou 

externo. Tornando-se apenas uma escrita burocrática sem operacionalização.  

O COSEMS-RN pautou  em todas as reuniões ordinárias mensais, a apresentação 

parcial dos dados dos instrumentos de planejamento da gestão inseridos no SARGSUS, 

sobretudo o RAG bem como nas reuniões das CIRs e CIB. Tornou-se obrigatória esta 

pauta mensal nos cenários destas instâncias, mediante pactuação das partes. 

Acredita-se que, possivelmente, com a mobilização do COSEMS-RN, com atuação 

direta dos apoiadores institucionais em orientar os gestores para a responsabilidades 

inerentes ao cargo, os novos gestores estão motivados em assumirem suas 

responsabilidades de elaborarem e alimentarem o SARGSUS com os instrumentos de 

planejamento da saúde, mais especificamente o RAG, com o intuito de atuarem em seus 

municípios e de forma solidária com os demais integrantes de sua região de saúde. No 

decorrer das atividades, os gestores demonstraram interesse em conhecer e utilizar os 

subsídios que regem o SUS e reconhecimento do papel do apoiador institucional como 

primordial na qualificação dos gestores em seus municípios e em sua respectiva região de 

saúde.  

Ao avaliar a influência do apoio Institucional na elaboração do RAG pelos 

municípios, e sobretudo sua inserção no SARGSUS, observou-se que os gestores 

municipais estão aderindo e assumindo gradativamente as responsabilidades previstas em 

atos normativos, visto que após as atividades de orientações através das Oficinas 

Aplicativas para Construção dos Instrumentos de Gestão e acompanhamento dos 

apoiadores institucionais nos municípios e nas regiões de saúde,  iniciou-se  alteração dos 

dados de inserção do RAG no SARGSUS, de forma substancial e positiva. 
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APÊNDICE 1  
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APÊNDICE 2  

 
 
 
FICHA DE PARTICIPAÇÃO  

Para validar a sua participação, favor preencher, de forma legível, e enviar a 

mesma, via e-mail.  
 

NOME COMPLETO: 

 

MUNICÍPIO: 

 

FUNÇÃO: 

 

 

CEP: ____________-________  Telefone(s)/Fax: ___________________________________  

Celular: __________________  Fone de Contato: __________________________________ 

                                            

E-MAIL PROFISSIONAL (DA SECRETARIA): 

 

E-MAIL PESSOAL: 
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APÊNDICE 3  

 

PROGRAMAÇÃO  

OFICINA APLICATIVA PARA CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
(PPA, PAS, PMS E RAG ) 

 PROGRAMAÇÃO 

9h – Abertura ( Vice Conselho Diretor COSEMS - RN, Coordenação URSAP) 

9h:15 – Apresentação programação  

 (Perguntas norteadoras) 

9h:30min -  Texto Base:  RECORTES DA PORTARIA Nº 2.135, DE 25 DE SETEMBRO DE 

2013 - ESTABELECE DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE PLANEJAMENTO NO 

ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

10h – Exposição dialogada - PROPOSIÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO E 

COMPATIBILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO  

  11h - Intervalo 

11h:15 -  Apresentação -  EXEMPLOS DE  CONSTRUÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE 

PLANEJAMENTO (PPA, PAS, PMS E RAG )  

13h – Encerramento 
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APÊNDICE 4  
 

 
 

PERGUNTAS NORTEADORAS NA CONDUÇÃO DA OFICINA 
 
 

1. Qual (is) o(s) ato(s) normativo(s) que norteiam os instrumentos de gestão? 

 

2. Como se deu a construção da PPA no seu município? 

 

3.  Qual a relação do PPA com o plano municipal de saúde? 

 

4. Qual a interface da PAS com a LDO e LOA? 

 

5. O PMS reflete as necessidades de saúde da população? 

 

6. A PAS apresenta as diretrizes, objetivos e metas da SMS, de forma clara para que as 

equipes possam executá-las? 

 

7. O RAG retrata a prestação de contas das ações e serviços do município? Serve para 

avaliar o que foi realizado no ano?  

 

8. Com qual frequência a equipe acessa esses documentos para o/no processo de 

planejamento? 

 

9. O que a proposta do novo modelo de repasse financeiro (caixa único) tem a ver com 

os instrumentos de gestão? 
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APÊNDICE 5 
 

 
APOIO INSTITUCIONAL DO COSEMS NO PROCESSO DE MELHORIA DA GESTÃO 

EM SAÚDE: relatório técnico 
 

 

RESUMO EXECUTIVO 
 
O planejamento em saúde é extremamenre necessário para a efetivação do Sistema Único 

de Saúde. Para que o planejamento no SUS ocorra em sua completude, se faz necessário 

o auxílio de instrumentos, tais como o Plano de Saúde, a Programação Anual de Saúde e 

o Relatório Anual de Gestão (RAG). o RAG destaca-se como pilar para avaliação e 

monitoramento das ações de saúde. Este documento constitui-se como instrumento de 

comprovação da aplicação dos recursos, tem a finalidade de orientar a elaboração da 

programação anual, bem como eventuais redirecionamentos necessários no Plano de 

Saúde, nas três esferas de direção do SUS. O RAG deve ser alimentado anualmente no 

Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão (SARGSUS) de forma obrigatória. Nesse sentido, 

o presente trabalho objetivou avaliar o cumprimento institucional de alimentação do 

SARGSUS para efetivação do RAG através da interferência do apoiador institucional do 

COSEMS-RN, com vistas para a  melhoria do acompanhamento da gestão da saúde nos 

municípios do Rio Grande do Norte. Foi realizado um estudo documental,  utilizando dados 

do SARGSUS. Foram analisados 167 municípios, através de análise do SARGSUS com 

dados  coletados e acompanhados no decorrer do ano de 2017 e 2018.  Com isso, foram 

identificados alto índice de inadimplência de alimentação, onde apenas 27,54% dos 

municípios alimentaram o SARGSUS, na competência do exercício 2016, que deveria está 

em 100% até 30 de março do ano subsequente, seja 2017. Com isso, iniciou o processo 

de educação permanente realizando oficinas específicas de sensibilização com gestores e 

equipes gestoras denominadas de - Oficina Aplicativa para Construção dos 

Instrumentos de Gestão”. Nos encontros os  gestores foram informados e 

instrumentalizados quanto a sua responsabilidade individual e coletiva, em relação aos 

instrumentos de gestão para a correta alimentação no SARGSUS. Após a apropriação das 

devidas informações quanto a necessidade de alimentação do sistema, observou-se que  

98,20% dos municípios cumpriram com suas responsabilidades em elaborar o RAG, dentre 

outros instrumentos, e inserirem no SARGSUS. O COSEMS-RN  aderiu ao Projeto da 

Rede Colaborativa  para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS, em parceria com o 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) para contar com a 

atuação do apoio institucional em seu quadro. 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde. Apoio. Gestão. 

 

 

 

 

 



33 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

Os Planos de Saúde são resultantes do processo de planejamento integrado dos 

entes federativos, devem conter as metas da saúde e constituem a base para as 

programações de cada esfera de governo, com o seu financiamento previsto na proposta 

orçamentária. Nesse sentido, orientam a elaboração do Plano Plurianual e suas 

respectivas Leis Orçamentárias, compatibilizando as necessidades da política de saúde 

com a disponibilidade de recursos financeiros1. 

O processo ascendente e integrado de formulação do planejamento da saúde busca 

incluir a problemática local e as necessidades de saúde suscitadas no município no 

planejamento do sistema. Nesse sentido, a elaboração dos Planos de Saúde Nacional, 

Estadual e Municipal ocorre mediante processo que possibilita a interação entre as esferas 

de governo, contemplando momentos de diálogo entre os entes e escuta das realidades e 

demandas municipais, regionais e estaduais1. 

A elaboração dos Planos de Saúde Nacional, Estadual e Municipal observa as 

Diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Saúde, as quais consideram as 

características epidemiológicas da população e a organização das ações e dos serviços de 

saúde, em cada jurisdição administrativa e nas regiões de saúde. Os Planos de Saúde 

Estadual e Municipal contemplam ainda diretrizes que expressam as especificidades e 

particularidades dos territórios municipal e estadual2. 

Compete aos gestores federal, estadual e municipal, em seu âmbito administrativo, 

formular, gerenciar, implementar e avaliar o processo permanente de planejamento da 

saúde integrado, de base local e ascendente, orientado por problemas e necessidades de 

saúde, constituindo as diretrizes, os objetivos e as metas para a promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação em saúde, construindo nesse processo, respectivamente, o 

Plano Nacional de Saúde, o Plano Estadual de Saúde e o Plano Municipal de Saúde e 

submetendo-o à apreciação pelo respectivo Conselho de Saúde1. 

O Plano de Saúde e suas Programações Anuais de Saúde, o Relatório Anual de 

Gestão são instrumentos do planejamento do SUS, e devem ser compatíveis com os 

instrumentos de planejamento do governo, em cada esfera de gestão, quais sejam: Plano 

Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual3. 

O planejamento da saúde considera os serviços e as ações prestados pela iniciativa 

privada, de forma complementar ou não ao SUS, os quais comporão o Mapa da Saúde 

municipal, regional, estadual e nacional1. 
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As necessidades de saúde da população são base para o planejamento e 

identificadas por meio de critérios epidemiológicos, demográficos, sócio-econômicos, 

culturais, cobertura de serviços, entre outros, como também, levando em consideração a 

escuta das comunidades4. 

As necessidades de saúde orientam a decisão dos gestores na definição das 

intervenções prioritárias no território, expressas em diretrizes, objetivos e metas da saúde; 

na Programação Anual de Saúde; e na conformação das redes de atenção à saúde9. 

A produção resultante do processo de planejamento da saúde integrado, realizado 

no âmbito da região de saúde, compõe o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde 

(COAP), previsto no decreto 7.508/2011, e expressa2:  

 a identificação das necessidades de saúde da população da região e a análise da 

situação de saúde desse território; 

 as diretrizes, os objetivos plurianuais e as metas anuais para a região, bem como os 

prazos de execução, indicadores, responsabilidades dos entes federados; 

 a Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS), incluindo nesta os 

componentes de promoção, proteção, recuperação e reabilitação em saúde, 

(assistência, vigilância em saúde - epidemiológica, sanitária e ambiental - e 

assistência farmacêutica), conforme disposto na Relação Nacional de Serviços de 

Saúde (RENASES) e Relação Nacional de Medicamentos (RENAME). 

 

  As Comissões Intergestores Regionais (CIR) devem adotar uma organização para o 

processo de planejamento integrado, realizado no âmbito regional, por meio de Câmara 

Técnica permanente, bem como definir metodologia que seja aplicável à realidade 

regional1. 

A construção das redes assistenciais regionalizadas à luz do preconizado pelo SUS 

requer que a Região seja tomada em sua vitalidade e reconhecida na realidade concreta 

dos sujeitos que a habitam. A tradicional divisão administrativo-geográfica presente em 

muitas experiências de regionalização no País e em nosso Estado não é diferente, não se 

mostrou viável para efetivar a complexa proposta organizacional do SUS. Fluxos e 

pactuações para realizar a assistência à saúde à população não podem se limitar a 

registros documentais para tramitação de peças burocráticas institucionais e repasse de 

recursos financeiros, mas, devem retratar as necessidades e as experiências de gestão 

dos entes registradas nos próprios dados institucionais e, sobretudo, na vida das pessoas 

que adoecem e demandam por ações e serviços de saúde5. 



35 

 

Ainda nesse cenário de redirecionamento do SUS, surge a Lei Complementar nº 

141/20126 que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal, estabelecendo 

valores mínimos a serem aplicados anualmente pelos gestores nas três esferas de 

governo, critérios de rateio dos recursos e os mecanismos de fiscalização e controle das 

despesas da saúde, reforçando as responsabilidades pautadas no rigor do cumprimento 

das normas e das penalidades previstas e obrigatoriamente devem ser inseridos nos 

Instrumentos de Planejamento da Saúde.  

O referido projeto de intervenção objetivou promover a articulação entre gestores 

municipais de saúde e suas entidades representativas por meio da organização de uma 

Rede de Cooperação, com vistas ao fortalecimento da gestão do SUS, através da 

implantação da estratégia apoiador COSEMS, em todo  país. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

Para  avaliar o cumprimento institucional de alimentação do SARGSUS para 

efetivação do RAG através da interferência do apoiador institucional do COSEMS-RN, com 

vistas para a  melhoria do acompanhamento da gestão da saúde nos municípios do Rio 

Grande do Norte, foi realizada uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, do 

tipo análise documental, com utilização de dados secundários. 

Foi constituído pelos cento e sessenta e sete (167) municipios do estado do Rio 

Grande do Norte, constou inicialmente da análise do panorana  dos Instrumentos de 

planejamento da saúde nas regiões de saúde do RN, através do SARGSUS em março de 

2017. Visto que constitui-se uma obrigação por parte desses municípios, alimentar 

anualmente essse sistema, tendo como base a Lei 141/20126.  

A coleta e acompanhamento dos dados ocorreu no período de março 2017 a março 

de 2018, cumprindo as seguintes etapas: 

 Primeira etapa: Levantamento através do SARGSUS dos municípios inadimplentes 

com a inserção dos instrumentos no referido sistema Nacional, com base local; 

 Segunda etapa: a fim de instrumentalizar e sensibilizar os gestores municipais de 

saúde quanto a responsabilidade individual em relação aos instrumentos de 

planejamento da saúde, O COSEMS-RN realizou oficinas específicas com os 

gestores e equipes gestoras denominadas de - Oficina Aplicativa para Construção 

dos Instrumentos de Gestão”. Estes encontros ocorreram de maio a junho de 2017 

nas oito (8) Regiões de Saúde. Os  gestores foram informados quanto a 

responsabilidade em relação aos instrumentos de gestão, bem como a necessidade 

da alimentação dos instrumentos no SARGSUS. Contando com  a participação do 
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apoio institucional do COSEMS RN/CONASEMS, que compõe o  “Projeto da Rede 

Colaborativa  para Fortalecimento da Gestão Municipal do SUS. 

 Terceira etapa: acompanhamento das atividades pelos apoiadores regionais dos 

diversos entrelaces da gestão municipal, mas sobretudo dos instrumentos de 

planejamento, destacando-se o foco no RAG – 2016. A permanete participação dos 

apoiadores Regionais em  Reuniões plenárias das  CIRs especificas, na CIB,  No 

COSEMS com apresentação mensal do consolidado dos dados alcançados por 

município e Região de saúde. Os instrumentos de planejamento entraram em pauta 

mensal aprovada em plenária das instâncias de deliberação, pactuada por 

representantes do Estado e Municípios 

 

A decisão para realização das referidas oficinas quando apresentada foi aprovada 

por unanimidade pelos presentes, em reunião ordinária do COSEMS-RN na data acima 

citada, constando em ata da instituição. 

Realizou-se oficinas de sensibilização subsídios teóricos acerca do tema  com 

gestores municipais e equipes gestoras, denominada de Oficina Aplicativa para 

Construção dos Instrumentos de Gestão. Estas oficinas tiveram como objetivo informar 

aos gestores municipais quanto a responsabilidade individual e coletiva em relação aos 

instrumentos de planejamento da saúde, mais especificamente sobre a importância do 

RAG elaborado e inserido no SARGSUS.  

No período de 09 de maio a 02 de Junho  de 2017, dentro do cronograma de 

atividades voltadas à educação permanente dos gestores municipais de saúde em 2017, o 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte (COSEMS-RN) 

iniciou pela 8ª Região de Saúde (Vale do Assu) a partir do dia 09 de maio de 2017, esse 

processo de formação. 

Cada município indicou em torno de dois participantes para a esse processo de 

educação permanente, sendo uma vaga do próprio Secretário Municipal de Saúde e a 

outra destinada a um técnico da gestão municipal. Já as Unidades Regionais de Saúde 

Pública (URSAPS) – onde ocorreu a maioria dos encontros nas regiões indicaram até 

cinco participantes por encontro. As secretarias executivas e coordenadores Regionais das 

CIRs participaram juntamente ao COSEMS com a organização das referidas oficinas em 

seu âmbito de atuação – a região. Os apoiadores Institucionais do COSEMS-RN, já 

implantado o projeto, se fizeram presentes para iniciar uma aproximação com os gestores 

e equipes, por região de saúde. As inscrições ficaram por conta das secretarias executivas 

das Comissões Intergestores Regionais (CIRs), com preenchimento da ficha de inscrição. 



37 

 

Os encontros foram ministrados pela equipe técnica do COSEMS-RN que 

orientaram os gestores sobre a importância do processo de planejamento para a gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), bem como seus prazos, implicações jurídicas e 

possibilidades de corte de recursos financeiros, caso estes fatores não sejam respeitados. 

A programação contou com  oficina aplicativa para construção dos instrumentos de 

planejamento da saúde e de Governo. 

A condução da atividade seguiu um roteiro previamente elaborado pelos condutores 

do processo e constou de perguntas norteadoras referentes aos  instrumentosde 

planejamento da saúde, atos normativos, construção da PPA no seu município, relação do 

PPA com o plano municipal de saúde,  interface da PAS com a LDO e LOA, questões sobre 

o Plano Municipal de Saúde e  PAS,  enfim, o RAG que retrata a prestação de contas das 

ações e serviços de saúde do município. 

A programação seguiu utilizando-se o texto base:  Recortes da Portaria nº 2.135, de 

25 de setembro de 2013 – que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Colocando o planejamento no âmbito do SUS 

com base em pressupostos, onde os mesmos foram exaustivamente discutidos e 

comparados com a realidade local e intermunicipal. 

 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 
 

A análise do cenário dos Instrumentos de planejamento da saúde nas regiões de 

saúde do RN, elucidou que apenas 27,54% dos municípios elaboraram e alimentaram o 

SARGSUS, exercício 2016, até 30 de março de 2017, os demais não cumprindo os 

compromissos obrigatórios de gestão.  

Este fato é preocupante, ainda que considerando os gestores terem recentemente 

assumido, porém sem justificativa legal para a não elaboração e alimentação do sistema 

SARGSUS. Remeteu-se uma intervenção do COSEMS-RN em levar o tema para pauta do 

dia 17 (desessete) de abril do ano de 2017, onde foi proposto a realização de oficinas 

regionais e participação dos apoiadores Institucionais recentemente implantados, para 

atuação nas regiões de saúde. 

Passado o período de 1 (hum) ano, seja, de março de 2017 a março de 2018, com 

todo acompanhamento possível do apoio junto aos munípios, apresentamos um novo 

cenário. O quadro situacional  a seguir das regiões de saúde com referência ao RAG, de 

acordo com o SARGSUS de março 2018, temos registros em outras fontes que 100% dos 

municípios elaboraram o RAG 2016 e encaminharam aos seus respectivos Conselhos 

Municipais de Saúde, não sendo possível a inserção no sistema em virtude da inoperância 



38 

 

do mesmo – SARGSUS, sendo que 97.60%, que corresponde a 163 municípios, 

conseguiram inserir seus RAGs no SARGSUS,onde verificamos um substancial aumento 

dos municípios adimplentes com o sistema, comparado ao mês de março do ano de 2017.  

 

Figura 1 – Situação do SARGSUS em relação ao RAG 2016, dos municípios do Rio 
Grande do Norte – abril, 2018.  

 

Fonte: SARGSUS (2018) 

 

Na figura 1 pode-se perceber que apenas quatro municíos do Rio Grande do Norte, 

que estão representados na figura na cor branca, não inseriram o RAG no SARGSUS por 

motivo apresentado em nota técnica. Os munícipios representados na cor azul realizaram 

a inserção do RAG no SARGSUS. Abaixo, são apresentados registros desse momento de 

intervenção:  
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Figura 2 - Reuniões ordinária do COSEMS - RN 

 
 

 
Figura 2 - Reuniões ordinária do COSEMS - RN 

 

 
Figura 3 - Reuniões ordinária do COSEMS - RN 

 

 

Abaixo, segue registros das oficinas nas regiões de saúde:  
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3 ANEXOS  
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ANEXO 1  
 

 
TEXTO UTILIZADO PARA LEITURA INTERATIVA COM DISCUSSÃO 
 
Texto Base:  Recortes da Portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013 - estabelece 

diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

Parágrafo único. O planejamento no âmbito do SUS terá como base os seguintes 
pressupostos: 

I - planejamento como responsabilidade individual de cada um dos três entes federados, a 
ser desenvolvido de forma contínua, articulada e integrada. 

II - respeito aos resultados das pactuações entre os gestores nas Comissões Intergestores 
Regionais (CIR), Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT). 

III - monitoramento, a avaliação e integração da gestão do SUS. 

IV - planejamento ascendente e integrado, do nível local até o federal, orientado por 
problemas e necessidades de saúde para a construção das diretrizes, objetivos e metas. 

V - compatibilização entre os instrumentos de planejamento da saúde (Plano de Saúde e 
respectivas Programações Anuais, Relatório de Gestão) e os instrumentos de 
planejamento e orçamento de governo, quais sejam o Plano Plurianual (PPA), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), em cada esfera de 
gestão; 

VI - transparência e visibilidade da gestão da saúde, mediante incentivo à participação da 
comunidade; 

VII - concepção do planejamento a partir das necessidades de saúde da população em 
cada região de saúde, para elaboração de forma integrada. 

Art. 2º Os instrumentos para o planejamento no âmbito do SUS são o Plano de 
Saúde, as respectivas Programações Anuais e o Relatório de Gestão. 

§ 1º Os instrumentos referidos no "caput" interligam-se sequencialmente, compondo um 
processo cíclico de planejamento para operacionalização integrada, solidária e sistêmica 
do SUS. 

§ 2º O Plano de Saúde norteia a elaboração do planejamento e orçamento do governo no 
tocante a saúde. 

§ 3º Os prazos para elaboração do PPA, da LDO e da LOA observam o disposto nas 
Constituições e Leis Orgânicas dos entes federados. 

Art. 3º O Plano de Saúde, instrumento central de planejamento para definição e 
implementação de todas as iniciativas no âmbito da saúde de cada esfera da gestão 
do SUS para o período de quatro anos, explicita os compromissos do governo para 
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o setor saúde e reflete, a partir da análise situacional, as necessidades de saúde da 
população e as peculiaridades próprias de cada esfera. 

§ 1º O Plano de Saúde configura-se como base para a execução, o acompanhamento, a 
avaliação da gestão do sistema de saúde e contempla todas as áreas da atenção à saúde, 
de modo a garantir a integralidade dessa atenção. 

§ 2º O Plano de Saúde observará os prazos do PPA, conforme definido nas Leis Orgânicas 
dos entes federados. 

§ 3º A elaboração do Plano de Saúde será orientada pelas necessidades de saúde da 
população, considerando: 

I - análise situacional, orientada, dentre outros, pelos seguintes temas contidos no 
Mapa da Saúde: 

a) estrutura do sistema de saúde; 

b) redes de atenção à saúde; 

c) condições sócios sanitárias; 

d) fluxos de acesso; 

e) recursos financeiros; 

f) gestão do trabalho e da educação na saúde; 

g) ciência, tecnologia, produção e inovação em saúde e gestão; 

II - definição das diretrizes, objetivos, metas e indicadores; e 

III - o processo de monitoramento e avaliação. 

§ 4º Os Planos Estaduais de Saúde deverão ainda explicitar a metodologia de alocação 
dos recursos estaduais e a previsão anual de repasse recursos aos Municípios, pactuada 
pelos gestores estaduais e municipais na CIB e aprovadas pelo Conselho Estadual de 
Saúde. 

§ 5º Os Planos Estaduais de Saúde terão como base as metas regionais, resultantes das 
pactuações intermunicipais, com vistas à promoção da equidade inter-regional. 

§ 6º A transparência e a visibilidade serão também asseguradas mediante incentivo à 
participação popular e à realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do Plano de Saúde. 

§ 7º O Plano de Saúde deverá considerar as diretrizes definidas pelos Conselhos e 
Conferências de Saúde e deve ser submetido à apreciação e aprovação do Conselho de 
Saúde respectivo e disponibilizado em meio eletrônico no Sistema de Apoio ao Relatório 
de Gestão (SARGSUS), disponível em www.saude.gov.br/sargsus. 
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Art. 4º A Programação Anual de Saúde (PAS) é o instrumento que operacionaliza as 
intenções expressas no Plano de Saúde e tem por objetivo analisar as metas do 
Plano de Saúde e prever a alocação dos recursos orçamentários a serem 
executados. 

§ 1º Para Estados e Municípios, a PAS deverá conter: 

I - a definição das ações que, no ano especifico, garantirão o alcance dos objetivos e o 
cumprimento das metas do Plano de Saúde. 

II - a identificação dos indicadores que serão utilizados para o monitoramento da PAS; e 

III - a previsão da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da 
PAS; 

§ 2º Para a União, serão estabelecidas metas anualizadas do Plano de Saúde e a previsão 
da alocação dos recursos orçamentários necessários ao cumprimento da PAS. 

§ 3° O prazo de vigência da PAS coincidirá com o ano calendário. 

Art. 5º No processo de elaboração e execução da PAS, os gestores de saúde 
observarão os seguintes prazos:   

I - elaboração e envio para aprovação do respectivo Conselho de Saúde antes da data de 
encaminhamento da LDO do exercício correspondente; e 

II - execução no ano subsequente. 

Art. 6º O Relatório de Gestão é o instrumento de gestão com elaboração anual que 
permite ao gestor apresentar os resultados alcançados com a execução da PAS e 
orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde. 

§ 1º O Relatório de Gestão contemplará os seguintes itens: 

I - as diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde; 

II - as metas da PAS previstas e executadas; 

III - a análise da execução orçamentária; e 

IV - as recomendações necessárias, incluindo eventuais redirecionamentos do Plano de 
Saúde. 

§ 2º Os entes federados que assinarem o Contrato Organizativo de Ação Pública em 
Saúde (COAP) deverão inserir seção específica relativa aos compromissos assumidos e 
executados. 

§ 3º O Relatório de Gestão deve ser enviado ao respectivo Conselho de Saúde até o dia 
30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir 
parecer conclusivo, por meio do SARGSUS. 
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Art. 7º O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior é um instrumento de 
monitoramento e acompanhamento da execução da PAS e deve ser apresentado 
pelo gestor do SUS até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em 
audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação. 

Parágrafo único. O relatório previsto no "caput" observará o modelo padronizado 
previsto na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 459, de 2012 e conterá, no 
mínimo, as seguintes informações: 

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período; 

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e 
determinações; 

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e 
conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu 
âmbito de atuação. 

Art. 8º O planejamento regional integrado será elaborado no âmbito da Região de 
Saúde, com base nas necessidades de saúde expressas nos planos municipais de 
saúde e será pactuado, monitorado e avaliado pela CIR. 

§ 1º O processo de planejamento regional integrado será coordenado pela gestão estadual 
e envolverá os três entes federados. 

§ 2º O planejamento regional integrado expressará as responsabilidades dos gestores de 
saúde em relação à população do território quanto à integração da organização sistêmica 
do SUS, evidenciando o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e ações e serviços para a 
garantia do acesso e da integralidade da atenção. 

§ 3º A produção resultante do processo de planejamento regional integrado 
realizado no âmbito da Região de Saúde expressará: 

I - a identificação da situação de saúde no território e das necessidades de saúde da 
população da Região de Saúde; 

II - as diretrizes, os objetivos plurianuais e as metas anuais para a Região de Saúde, bem 
como os prazos de execução, indicadores, responsabilidades dos entes federados; 

III - a Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde. 

§ 4º A produção referida no § 3º comporá o COAP. 

§ 5º Os atuais planos de ação regional das redes de atenção à saúde, bem como os 
planos de ação e de aplicação de recursos de promoção e vigilância à saúde, de 
assistência farmacêutica, da gestão do trabalho e da educação na saúde dos três entes 
federados comporão e integrarão os produtos do planejamento regional integrado. 
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ANEXO 2 

 
 

SEI/MS - 4230209 - Nota Técnica 

                                                MINISTÉRIO DA SAÚDE 

                         NOTA TÉCNICA Nº 2/2018-CGAIG/DAI/SE/MS 

 
1. ASSUNTO 

1.1. Esclarecimentos acerca das instabilidades do Sistema de Apoio à Elaboração do Relatório 

de Gestão (SARGSUS). 

2. ANÁLISE 

2.1. Como disposto na Portaria nº 575 de 29 de março de 2012, Art. 2º, o Sistema de Apoio à 

Elaboração do Relatório de Gestão (SARGSUS) é uma ferramenta de utilização obrigatória para a 

elaboração do Relatório Anual de Gestão (RAG) e integra o conjunto dos Sistemas Nacionais de 

Informação do Sistema Único de Saúde (SUS). Ainda, de acordo com o Art. 36, §1º, da Lei 

Complementar 

nº 141, de 13 de janeiro de 2012, o prazo para envio do RAG ao respectivo Conselho de Saúde, é até 

o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, apesar de ter sido liberado no início de 

março de 2018 para elaboração dos relatórios anuais de gestão 2017, o SARGSUS tem apresentado 

instabilidades, dificultando seu uso e finalização de relatórios que estavam em preenchimento. Sendo 

assim, esta Nota Ténica objetiva esclarecer sobre tais inconsistências e informar acerca das medidas 

tomadas para reestabelecer o funcionamento do sistema. 

2.2. Informa-se que ao longo dos meses de março e abril, o SARGSUS apresentou mensagens 

de erros quando da tentativa de gravação de formulários, além do fato de que o sistema esteve fora 

do ar na primeira semana de abril. Ao longo desse mês, tais inconsistências foram resolvidas, 

entretanto, no início de maio o SARGSUS foi alvo de ataque de hackers, fato que determinou a 

retirada do sistema ar. 

No final de maio, o sistema voltou a operar, contudo, em 08/06/2018, os estados do Paraná e de 

Goiás nos relataram indicativos de novos ataques por hackers. Por consequência, o SARGSUS foi 

novamente retirado do ar. 

2.3. Ressalta-se que o Departamento de Articulação Interfederativa (DAI), responsável pela 

gestão do SARGSUS, tem recebido as demandas de inconsistências relatadas pelos usuários e as têm 

encaminhado ao DATASUS, departamento responsável por tratar de problemas relativos a 

tecnologia da informação. 

3. CONCLUSÃO 

3.1. Diante das inconsistências apresentadas pedimos desculpas pelo transtorno, visto que os 

referidos problemas impossibilitam o registro e o encaminhamento dos relatórios de gestão por parte 

do gestor aos respectivos conselhos de saúde. Informamos que o DATASUS está empreendendo 

esforços para que o quanto antes o SARGSUS esteja disponível para acesso aos usuários. 

3.2. Encaminha-se para conhecimento aos Núcleos Estaduais do Ministérios da Saúde 

(NEMS/MS), ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), ao Conselho Nacional de 
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ANEXO C 

 COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/RN  

Data: 20 de junho de 2018 Horário: 14h30  

Local: Auditório da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP/RN – 12º andar  

Endereço: Av. Deodoro, 730 – 12º andar - Cidade Alta – Natal/RN  

 

PAUTA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA OITAVA (278ª) REUNIÃO ORDINÁRIA  
 

I - VERIFICAÇÃO DO QUÓRUM PARITÁRIO REGIMENTAR (03 MEMBROS DA SESAP/RN E 

03 DO COSEMS/RN)  

 

II - APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA  

 

III - TEMAS PARA PACTUAÇÃO  

 

3.1 - Apreciação do Parecer Técnico referente ao credenciamento de 01 Equipe Estratégia Saúde da Familia e 

01 Equipe Estratégia de Saúde Bucal do Município de Ielmo Marinho/RN;  

3.2 - Apreciação da Ratificação do Atestado de Conclusão de Construção de Unidades Básicas de Saúde – 

UBS de Municípios do RN para recebimento da 3ª parcela de recursos (Portarias Ministeriais nºs 2.226/09 e 

340/13-GM/MS): Angicos/RN;  

3.3 - Apreciação de Propostas de Projetos com recursos do Ministério da Saúde, oriundos de Emendas 

Parlamentares: Baía Formosa – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (01 Emenda); Tenente 

Laurentino Cruz - Incremento do MAC (01 Emenda), Incremento do PAB (04 Emendas), Aquisição de 

Equipamentos e Material Permanente (02 Emendas); Aquisição de Equipamentos Odontológicos (01 

Emenda); Aquisição de Ambulância (01 Emenda); Ielmo Marinho - Aquisição de Unidade Móvel (01 

Emenda); Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (03 Emendas); Aquisição de Equipamentos e 

Material Permanente para Unidade de Atenção Especializada (03 Emendas);  

3.4 - Apreciação da dissolução do PCEP – SESAP/SMS Angicos, com consequente alteração da PPI/RN, em 

cumprimento ao TAC nº 138-MPF/MPRN/SESAP;  

3.5 – Apreciação do Plano Operativo para definição de estratégia de ampliação do acesso às ações e serviços 

de reabilitação intelectual no âmbito do SUS/RN (Portaria nº 3.687/17-GM/MS);  

3.6 – Apreciação do cronograma do Processo de Planejamento Regional Integrado e definição das 

macrorregiões de Saúde (Resolução CIT nº 37/18, de 22/03/18);  

IV - TEMAS PARA DISCUSSÃO  

 

V – INFORMES  

 

5.1 - Instrumentos de Gestão;  

VI - ANEXOS  

 

6.1 - Atos Legais;  

6.2 - Documentos Recebidos;  

6.3 - Documentos Expedidos.  

***************************** 
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ANEXO D 

 

CONVOCAÇÃO 
 

A Presidente, DÉBORA COSTA – Presidente do COSEMS/RN, no uso da competência que lhe é 
atribuída, do artigo 2º, parágrafo único do Estatuto, convoca todos os Secretários Municipais de 
Saúde do RN, a comparecerem à 218ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/RN, no próximo DIA 
20 DE JUNHO//2018 – 9horas, no MONZA HOTEL – NATAL/RN  
 
I – VERIFICAÇÃO DO QUORUM REGIMENTAR.  
 
II - LEITURA PARA APROVAÇÃO DA ÚLTIMA ATA.  
 
III - ORDEM DO DIA  
 
3.1 – Pactuação de Cronograma do processo de Planejamento Regional Integrado e 
definição das Macrorregiões de Saúde – CPCS/SESAP  
3.2 – Discussão e encaminhamentos sobre Glaucoma e remanejamento teto Cirurgias 
Eletivas – CPCS/SESAP  
3.3 - Curso Técnico em Gerência de Saúde – estágios em serviços de saúde Escola de 
Saúde/ UFRN  
3.4- Seminário Canal Saúde – julho/18 - COSEMS  
3.5 – Pauta da CIB/RN  
 
IV – INFORMES GERAIS  
 
4.1 – SOERN – Sociedade de Oftalmologia do RN – Diego Sampaio  
4.2- Canal Saúde – Apresentação (São Gonçalo e Mossoró)  
4.3 – Assistência Farmacêutica – RENAME/ COSEMS  
4.4 – Instrumentos de Gestão ( RAG 2017 e quadrimestre 2018, PMS 2018 - 2021 e PAS 208) e 
SIOPS - Nova versão/COSEMS  
4.5- Congresso Nacional de SMS - (Logística e Mostra SUS)/COSEMS  
4.6 - Recursos em contas dos FMS/Emendas parlamentares/ COSEMS  
_______________________________________________________________  
Av. Ayrton Senna, 390 – S. 01 – Fone (84) 3222.8996/8896.8375  
Natal – RN CEP 59080 – 100  

E – mail cosemsrn@cosemsrn.org.br 
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