Projeto Capacitação online de
gestores e conselheiros da saúde

IDISA-ONLINE

Projeto Cooperação e Capacitação online de
gestores e conselheiros da saúde
Projeto de Cooperação envolvendo a Secretaria de Gestão Estratégica
e Participativa os Conselhos Municipais de Saúde das Capitais, os
Conselhos Estaduais de Saúde, Conselho de Secretarias Municipais
de Saúde, e o Instituto de Direito Sanitário – IDISA com o apoio do
Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Saúde (CONASS),
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).
A finalidade do projeto é a de fornecer acesso a informações
referentes à legislação dos SUS, na modalidade online, com temas
afetos ao campo do direito sanitário e da gestão da saúde, no âmbito
do Sistema Único de Saúde.

Objetivos :
GERAL:

Oferecer suporte técnico-jurídico
no tocante às questões do
direito sanitário e da gestão
pública do Sistema Único de
Saúde, para a promoção da
educação
continuada
e
permanente
dos
COSEMS
(Conselhos
de
Secretários
Municipais de Saúde), dos
conselhos estaduais de saúde e
dos conselhos municipais de
saúde das capitais dos Estados
federados.

• ESPECÍFICOS:
• Capacitar técnicos nos
sistemas de consultas do
IDISA ONLINE;
• Garantir suporte técnicojurídico e administrativo;
• Emitir notas técnico-jurídicas;
• Respostas às perguntas
breves;
• Apoio nas demandas judiciais
sobre questões da saúde.

Público
• 27 conselhos municipais
saúde das 27 capitais dos
estados da federação;
• 27 conselhos estaduais
de saúde dos 27 estados
da federação;
• 27 COSEMS – Conselho
de Secretários Municipais
de Saúde

Passo a Passo para o cadastramento
COSEMS
CES/CMS-Capital
2 . O representante indicado
acessará o site do IDISA e fará o
cadastro (login/senha)

1. Indicam o nome de um
representante que terá acesso
ao IDISAONLINE

3. IDISA deixará a disposição equipe de consultores
para suporte técnico-jurídico a demandas sobre
questões da saúde por meio da emissão de notas
técnico-jurídicas e respostas às perguntas breves.

4. Para envio das solicitações o técnico indicado, deverá
acessar o site e registrar a solicitação na página do
IDISA. As demandas deverão ser oriundas das
discussões e/ou necessidades sistematizadas pelos
colegiados respectivos(COSEMS e/ou Conselhos).
6 . O técnico terá a função de
apresentar a resposta ao
colegiado, discutindo seus
prováveis encaminhamentos.

5 . De posse da demanda a
equipe do IDISA processa a(s)
respostas e responde online ao
técnico .

7.1 . Caso necessário a
demanda poderá ser
requalificada e retornar
ao IDISA.
7.2 . Uma nova demanda
poderá ser processada e
ser encaminhada ao
IDISA.

Todo o processo
será desenvolvido
online

Atividades para o processo de implantação:
Março/2011

Atividade I: Realização de
Video –Conferência , pela
SGEP e IDISA, dia 25 de
março. Exposição da
metodologia do IDISA
ONLINE com participação
de representantes da
SGEP, IDISA, OPAS,
CONASS, CONASEMS e
Conselhos Municipais das
Capitais.

Abril/2011

Atividade II e III :
Organização do
acesso ao IDISA
ONLINE/SGEP,
com oferecimento
de senha.
Cadastramento/ca
pacitação do uso
do IDISA ONLINE.
Acesso aberto aos
usuários

Maio/2011

Atividade IV:
Realização de 2
reuniões com a equipe
do IDISA, SGEP e
demais parceiros,
para:
discussão das
estratégias de
qualificação do
projeto;

Junho/2011

Atividade IV e V:

Apresentação dos
resultados do
projeto; e de
relatório de
conclusão das
atividades e
encaminhamentos

Resultados esperados:
•

•

1. Contribuir com a qualificação de conselheiros
dos 27 conselhos de saúde das capitais e
profissionais de saúde dos 27 COSEMS
brasileiros no campo do direito sanitário;
2. Elaborar um rol de questões sobre direito
sanitário no campo da gestão do SUS que tenham
sido as mais frequentes ou as mais complexas
durante o processo de capacitação online para
ficar à disposição dos COSEMS e Conselhos de
Saúde das capitais dos Estados federados,
Secretarias de Gestão Estratégica e Participativa
do SUS e do próprio IDISA;
3. Produzir relatório final que indique os pontos
fortes e frageis no tocante à gestão do SUS e à
gestão participativa em relação ao direito
sanitário, em especial, as que motivam a
judicialização da saúde.

