
   
 
 

  

                      Ministério da Saúde 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

 

 

 

 

Data: 08 de Dezembro de 2016. 
Horário: 8h30 às 12h. 
Local: Auditório da OPAS/OMS - Setor de Embaixadas Norte, Lote 19 – Brasília/DF.  
 

PAUTA 
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES TRIPARTITE/2016 

   

1. Abertura dos Trabalhos: 

a) Panorama do Programa Mais Médicos – SGTES/MS. 

 

2. Apresentações e Discussões: 

a) Resultados do levantamento rápido do índice de infestação pelo Aedes aegypti – SVS/MS. 

 

3. Discussões e Pactuações: 

a) Calendário de Reuniões Ordinárias da Comissão Intergestores Tripartite 2017 – SE/CIT. 

b) Minuta de Portaria que dispõe sobre as transferências, fundo a fundo, de recursos financeiros de capital 

ou corrente, do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de 

obras de construção, ampliação e reforma – SAS/MS. 

c) Minuta de Resolução que dispõe complementarmente sobre o planejamento integrado das despesas de 

capital e custeio para os investimentos em novos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) – SE/MS. 

d) Incorporação dos medicamentos Paracalcitol e Cinacalcete no grupo 1A do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica – SCTIE/MS.  

 

4. Informes: 

a) Situação dos Contratos Organizativos de Ação Pública da Saúde dos estados do Ceará e Mato Grosso do 

Sul – SE/MS. 

b) Bloqueio do repasse no Piso Variável de Vigilância em Saúde (PVVS) do Componente de Vigilância em 

Saúde de recurso financeiro para implementação de ações contingenciais de prevenção e controle do 

vetor Aedes aegypti, para os municípios que não enviarem as informações referentes ao levantamento 

dos índices de infestação por Aedes aegypti – SVS/MS. 

c) Exclusão dos medicamentos antirretrovirais (ARV) na forma farmacêutica, comprimido de fosamprevir 

(FPV) 700 mg, dianosina entérica  ddI EC 250 mg e  ddI EC 400 mg do arsenal terapêutico de 

antirretrovirais para o tratamento do HIV/Aids – SCTIE/MS. 
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d) Aprovação da ampliação de uso do exame para tipificação do alelo HLA-B, para pessoas vivendo com 

HIV/Aids (PVHA) com indicação de uso do antirretroviral Abacavir – SCTIE/MS. 

e) Aprovação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (Distúrbio Mineral Ósseo) – SCTIE/MS. 

f) Disposição das atividades dos grupos de trabalho tripartite – SE/CIT. 

 

 


