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Apresentação

Pelo sonho de mais
qualidade de vida para todos
É com orgulho que a diretoria do COSEMS/SP apresenta, em seu XXVII Congresso, uma revista comemorativa dos 25 anos da entidade e, não por acaso, dos 25 anos do Sistema Único de
Saúde (SUS) do Brasil. Esta revista pretende contar a história de uma entidade que se confunde com a história do SUS. Ao recuperarmos os principais fatos desses 25 anos, os momentos
mais importantes para a Saúde e os presidentes da entidade no período, estamos buscando, na
imaginação e no trabalho em equipe, a construção de uma política solidária e inclusiva com a
trajetória daqueles que fizeram, dessa construção, sua opção de vida.
É sabido que ser secretário municipal de Saúde não é uma opção profissional; o cargo, de
confiança indubitável do prefeito eleito, tem sido, nos municípios, motivo de martírios e de
glória de muitos. Muitos prefeitos atuais passaram, antes, pelas secretarias municipais de Saúde,
o que os fez mais conhecidos, reconhecidos e valorizados para ocuparem o cargo maior. Porém,
muitos outros – talvez possamos afirmar que a maioria – tiveram, na passagem pelas secretarias de Saúde, momentos de extrema rejeição pela população, foram alvos de críticas ferozes e
exonerações, porque os resultados não apareciam. Estes, com certeza, vivenciaram momentos
de solitária angústia...
Estar secretário de Saúde; definir os rumos da atenção à saúde em um município; buscar
na imaginação, propostas de atendimento com, quase sempre, recursos insuficientes; ter que,
cotidianamente, definir prioridades; fazer, a cada passo, escolhas que interferem nas vidas das
pessoas... Todas essas questões, que envolvem o cotidiano do gestor municipal de Saúde, fazem
com que vivam, sempre, entre a onipotência e a impotência. O COSEMS/SP tem sido, desde o
seu início, a possibilidade do encontro, da troca das angústias; o momento de se abrirem brechas na impotência e de compartilhar os êxitos e os saberes conquistados, a duras penas.
Suas reuniões, congressos e encontros, nesses 25 anos, foram escolas nas quais os mais novos
aprendiam a tirar um pouco mais de orçamentos insuficientes, e os mais velhos (de luta e de
cargo) se tornavam mestres incontestáveis, apontando caminhos e fortalecendo os ânimos dos
que pensavam em abandonar a luta; ou, até mesmo, dos que não foram reconhecidos e buscavam, na participação, como técnicos, o reconhecimento pelo esforço despendido.
Esta revista resgata as muitas lutas de todos os atores que, durante esta longa jornada, buscaram construir o SUS em São Paulo e de cada trabalhador, usuário anônimo e militante; enfim,
rendemos aqui nossa homenagem a todos que se dedicaram e se dedicam a este grande sonho
de termos um país com mais qualidade de vida para todos.
Ao recuperar a trajetória da entidade, pretendemos fazer um tributo aos que persistiram e são
referencias para o SUS. Também queremos reconhecer que cada secretário e secretária de Saúde –
de grandes metrópoles aos dos menores municípios – com sua experiência, nem sempre vitoriosa,
é potencialmente um mestre, para os trabalhadores e para a população usuária, na grande lição
de construir um sistema de Saúde realmente universal, integral e solidário, transformando em
realidade o que está grafado em nossa Constituição: saúde é um direito de cidadania!
Diretoria do COSEMS/SP
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Balanço

25 anos de COSEMS/SP,
de lutas e de SUS
O COSEMS/SP está completando 25 anos. Desde 1988, quando foi criada, a entidade tem se
constituído num importante ator político no
processo de construção do Sistema Único de
Saúde (SUS), no Estado de São Paulo. Como entidade que representa e defende os interesses dos
municípios, nas pactuações e arenas políticas
onde ocorrem disputas de projetos, o COSEMS/
SP participou e, em muitas situações, conseguiu
mudar os rumos dos acontecimentos, no sentido da descentralização e da mudança nas relações de poder, entre as esferas de governo.
Considerando a promulgação da Constituição de 1988 e a aprovação das Leis nº 8.080 e
nº 8.142, em 1990, fatos que marcam o início
da história do SUS, podemos verificar que, simultaneamente, ocorria o processo de construção dos conselhos de secretários municipais de
Saúde – os Cosems –, nos estados, e da entidade
que representa os gestores municipais de saúde
em nível nacional – o Conasems. Naquele período, os Cosems articulavam os secretários municipais de saúde nos Estados, realizavam seus
primeiros encontros e congressos, elegiam suas
primeiras diretorias e buscavam levar a demanda dos municípios para os espaços de discussão
e decisão, em relação ao SUS.
Antes de existirem os espaços institucionais
de pactuação e deliberação do SUS – as Comissões Intergestores Bipartites (CIB) e a Tripartite
(CIT) –, a conquista de espaços de discussão e
pactuação com a esfera estadual e o Ministério
da Saúde exigia muita pressão e persistência das
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diretorias, pois a maioria das secretarias estaduais e o próprio Ministério resistiam em considerar o novo papel assumido pelos municípios
com o SUS.
Os Cosems constituíram a base de sustentação política do Conasems, particularmente
a partir da segunda metade da década de 1980
e primeira metade da década de 1990, quando
ocorreu a criação da maioria dos conselhos de
secretarias municipais nos Estados, alguns ainda
com nome de associações. Em São Paulo, a entidade recebeu o nome de Associação Paulista de
Secretários Municipais de Saúde “Dr. Sebastião
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de Moraes”. O nome foi dado em homenagem
a Sebastião de Moraes, que tinha sido secretário
de Saúde de Campinas, de Itu, era um defensor
da municipalização da saúde e faleceu vítima de
acidente de trânsito em 1987. A entidade permaneceu com este nome de 1988 até 1995; a
partir daí, passou a denominar-se Conselho de
Secretários Municipais de Saúde “Dr. Sebastião
de Moraes” (COSEMS/SP).
O COSEMS/SP e outros doze Cosems foram criados entre 1986 e 1990: em Pernambuco,
Mato Grosso e Rio Grande do Sul, em 1986; no
Pará e Paraná, em 1987; em São Paulo e Paraíba, em 1988; no Ceará, Sergipe, Rio Grande do
Norte, Alagoas e Goiás, em 1989; e no Espírito
Santo, em 1990. Naquele período, a criação dos
Cosems, ainda com nomes diferentes em cada
estado, evidenciava a existência de um amplo e
inovador movimento político dos gestores municipais. A criação dessas entidades constituía
mais uma militância em defesa da saúde pública
e do SUS do que num movimento institucional,
visto que dependia mais da vontade e do compromisso dos gestores do que da estrutura oferecida pelos governos municipais.
O COSEMS/SP teve presença política crescente no movimento pela municipalização da
Saúde, posicionando-se em relação aos temas
mais importantes do SUS. Outro papel decisivo
do COSEMS/SP, assim como de outros conselhos, foi possibilitar a troca de experiências entre
os gestores e estabelecer uma forma de diálogo
e comunicação entre as centenas de municípios
paulistas. Como a Secretaria Estadual de Saúde
de São Paulo (SES-SP) não cumpria seu papel de
dar apoio técnico e financeiro para que os municípios cumprissem seu novo papel, estabelecido
nos princípios e diretrizes do SUS, havia muita
necessidade de capacitação para se dar respostas
aos problemas concretos, colocados com a municipalização da Saúde.
Os encontros, congressos e cursos constituíam espaços políticos pedagógicos para a formação dos gestores. Com a institucionalização das
comissões intergestores Bipartites e Tripartite,
estabelecidas por meio da NOB 93, tanto o papel
dos Consems como dos Cosems tiveram um sal-

to de qualidade, e a voz dos municípios passou
a ser ouvida de maneira mais contundente nas
discussões sobre os rumos do SUS. Nos 20 anos
passados desde então, estas comissões têm sido
espaços fundamentais de discussão e pactuação
da gestão compartilhada.
As CIBs são bastante diferentes entre si e
ainda apresentam fragilidades em muitos estados, tanto pelas dificuldades de estruturação
de alguns Cosems, quanto pela posição política
de muitas secretarias estaduais, que não aceitam o novo papel dos municípios e o comando único. Em São Paulo, o COSEMS/SP sempre
procurou qualificar sua atuação na CIB com o
objetivo de representar, de fato, os interesses do
conjunto dos municípios, nas pactuações com
a SES-SP. As diretorias do COSEMS/SP, desde
a fundação da entidade, ocorrida no Encontro
de Bauru, em 1988, são eleitas em congressos.
Nos primeiros seis anos de existência, as diretorias tinham mandato de um ano; a partir de
1995, os mandatos passaram a ser de dois anos,

XXVI Congresso do COSEMS/SP em Marilia, 2012
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mas os encontros/congressos continuaram sendo anuais. Nesses 25 anos de história, foram
eleitos 19 presidentes e diretorias.
O estatuto da entidade foi elaborado quando
da sua criação e, ao longo do tempo, veio sendo
aperfeiçoado, para responder às necessidades da
entidade, sempre com a assessoria jurídica da
dra. Lenir Santos. Durante a primeira fase da
história da entidade, de 1988 até 1995, o COSEMS/SP não contava com nenhuma estrutura
física ou de recursos humanos e funcionava na
secretaria municipal de Saúde do presidente,
que “guardava” seus documentos e responsabilizava-se pela comunicação com o conjunto de
secretários. Isso num tempo em que a Internet
praticamente não existia.
A título de curiosidade, podemos lembrar o ano de 1991,
em que Gilson Carvalho era
presidente do COSEMS/SP e,
semanalmente, encaminhava
por fax o “Boletim do COSEMS/SP”, com informações e
notícias de interesse para os
municípios (esse Boletim foi
o pai da atual “Domingueira”
do Gilson). Os tempos eram
difíceis; nossa coragem e persistência eram enormes! A
partir de 1995, o COSEMS/
SP passou a ter uma sede na
Gilson Carvalho
Secretaria Estadual de Saúde,
e veio gradativamente se estruturando; conta, hoje, com uma equipe veio gradativamente se estruturando; conta, hoje, com
uma equipe de funcionários administrativos,
sob a cuidadosa supervisão da assessora Cleide
Fernandes Campos, que já está no COSEMS/SP
há treze anos.
Em 2007, pela primeira vez, a entidade teve
condições financeiras de contratar seu primeiro
assessor. A partir de 2011 passou a contar com
uma equipe de assessoria técnica extremamente qualificada, sob coordenação de Elaine Maria
Giannotti.
Mas é necessário reconhecer que ainda atualmente a entidade funciona graças à dedicação
dos membros de sua diretoria, que fazem um es-
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forço gigantesco para conseguir tempo a fim de
compatibilizar os enormes desafios da gestão da
Saúde, em seus municípios, com as exigências de
uma extensa agenda técnico-política de participação em dezenas de grupos bipartites, Câmera
Técnica, Conselho de Representantes Regionais,
reuniões de diretoria, CGR/CIR, CG-Redes, Conares, Conasems, Conselho Estadual de Saúde,
seminários, conferências, projetos de pesquisa,
entre outras questões...
Apesar de ser exaustivo, acreditamos que
essa militância é uma excelente escola de formação de gestores, pois temos de fazer um exercício
cotidiano de ouvir o outro; buscar entender os
problemas colocados pelas realidades completamente diversas, fazer a leitura política dos projetos em disputa e dos conflitos. E não perder,
jamais, a capacidade de se orientar pelo interesse
coletivo da maioria dos municípios.
Graças ao trabalho de inúmeros gestores que
dedicaram e dedicam parte de sua vida à construção do SUS e do COSEMS/SP, nossa entidade
completa 25 anos e é, hoje, um ator político de
peso no SUS de São Paulo e nacional, tendo se
legitimado no papel de representante dos Secretários Municipais de Saúde.
Para isso, nos últimos anos, melhorou sua
estrutura, teve sua sede ampliada, aprimorou a
comunicação com os gestores por meio de seu
jornal, site e mídias sociais, que agilizaram e democratizaram o acesso às informações.
O Conselho de Representantes e Diretoria,
com seus encontros mensais, têm se constituído
como espaços importantes de debates e construção de agendas prioritárias.
Por fim, a aposta na capacidade de diálogo
com SES e MS tem sido uma importante diretriz
de nossa entidade.
Ademar Arthur Chioro dos Reis – Presidente do
COSEMS/SP , ex secretário municipal de saúde
de São Vicente e secretário municipal de saúde
de São Bernardo do Campo.
Aparecida Linhares Pimenta – Vice Presidente
do CONASEMS , ex secretária municipal
Bauru, Santos, Amparo, Diadema e Secretária
Municipal de Poços de Caldas.
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Homenagem

Sebastião de Moraes viu
na municipalização o futuro

A trajetória do médico Sebastião de Moraes,
por formação gastroenterologista e cirurgião
geral, confunde-se com uma etapa histórica
fundamental do Movimento Popular de Saúde, nos primeiros anos da luta pela reforma
sanitária e pela organização política dos gestores comprometidos com a descentralização
da Saúde pública brasileira. Na década de
1970, especificamente a partir de 1976, ele
assumiu a Secretaria de Saúde de Campinas
(SP), iniciando ali a instalação de uma rede
de unidades básicas de saúde, composta por
Centros de Saúde sob gestão municipal, formato que lhe permitiu ampliar a capacidade
do acesso da população aos serviços.
O modelo proposto por Sebastião apontava já para o que seria o futuro da Saúde
pública brasileira, afirma Nelson Rodrigues
dos Santos, professor colaborador do Departamento de Medicina Preventiva e Social da
Unicamp e presidente do Instituto de Direito
Sanitário Aplicado (Idisa), para quem gestores como Sebastião surgiram num contexto
“marcado por forte concentração de renda,
empobrecimento da população, explosão demográfica e intensa migração da população
do campo para as cidades”.
Naquele período, diversos prefeitos foram
pressionados a atenderem à crescente massa
populacional que inchava áreas periféricas de
grandes centros urbanos. “Num primeiro momento, foram improvisados serviços de Saúde,

criando atendimentos volantes, e, depois, pequenos pontos de atendimento, que viriam a
ser os embriões dos atuais postos de Saúde”, ele
conta. Em meados da década de 1970, médicos
sanitaristas, muitos à frente das secretarias ou
dos departamentos de Saúde dos municípios,
passaram a formular projetos a serem implantados e geridos em nível municipal – exatamente como fez Sebastião de Moraes.
Na primeira metade da década de 1980,
quando ele assumiu a Secretaria de Saúde de
Itu, entendendo a necessidade da união de
forças para dar continuidade às suas propostas, passou a atuar com muito entusiasmo na
organização política dos gestores municipais
no Estado. Uma fatalidade, no entanto, o impediu de ver a entidade que ajudou a criar oficializada: às vésperas da criação da Associação
dos Secretários Municipais de SP (Asems-SP) – futuro COSEMS/SP – ele sofreu um
acidente de carro durante viagem entre Itu
e Campinas, falecendo em 19 de outubro de
1987. Como reverência e reconhecimento ao
seu pioneirismo e dedicação, seu nome foi então incorporado ao da entidade, que passou a
se chamar Associação “Dr. Sebastião de Moraes” de Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo, reverência mantida após
sua transformação em COSEMS/SP. Desse
modo, seu luto foi feito exemplo de uma luta
que, a despeito das vitórias já colhidas, continua sempre sob sua inspiração.
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1987 | 1988

Mobilização civil garantiu
SUS na Constituição
A partir do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, dos anos
1970, cresceu a luta por um novo modelo de Saúde pública no país,
culminando com a inserção do SUS na Constituição de 1988.
O processo de descentralização e municipalização da gestão da Saúde, em curso no Brasil, tem sido marcado por inúmeras batalhas
políticas, desafios e pela participação de atores
políticos fundamentais, entre eles o Conselho
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e os Conselhos de Secretários
Municipais de Saúde em cada estado (Cosems).
Ambas as entidades, que representam os gestores municipais em nível nacional e estadual,
nasceram, porém, da luta de gestores e militantes pela democratização da Saúde pública brasileira, movimento nascido ainda nos anos 1970 e
que cresceu e se afirmou na segunda metade da
década de 1980, num contexto de intensos debates sobre a reformulação das práticas sanitárias
e do modelo de sistema de atenção à Saúde existente no país, então dividido entre o Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (Inamps) e o Ministério da Saúde, sendo
que o primeiro ficava restrito a empregados que
contribuíssem com a previdência social.
A luta, que nasceu no bojo das mobilizações pela democratização política do país, culminou com a consolidação legal e normativa
do Sistema Único de Saúde (SUS), que veio a
ser efetivada por meio da nova Constituição,
de 1988. Até aí, a história da Saúde pública no
Brasil foi marcada pelo modelo centralizado
e burocrático de tomada de decisões e pela
ausência da garantia de assistência integral e

gratuita a toda a população. Do início do século XX até o final dos anos 1960, as práticas
sanitárias eram fundamentadas no combate
em massa a doenças contagiosas, por meio da
realização de campanhas de saúde pública.
O Inamps foi criado no período ditatorial
dos anos 1970, para atender exclusivamente às
pessoas que possuíam carteiras de trabalho e
contribuíam com a previdência social. Mesmo assim, a maior parte do atendimento era
realizada pela iniciativa privada, por meio de
convênios que estabeleciam a remuneração
por procedimento, configurando um modelo
médico-assistencial privatista.
Mas foi, também, nos anos 1970, que surgiu o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, uma importante voz na defesa de outro
modelo de saúde, descentralizado e universal.
A bandeira, inicialmente agitada por uma
parcela de intelectuais do campo acadêmico
e por profissionais da área da Saúde, fortaleceu o princípio de participação da comunidade na deliberação das políticas públicas do
setor, sendo, posteriormente, encampada por
outros segmentos da sociedade, como sindicatos, movimentos populares de Saúde e alguns
parlamentares.
Mas foi no cenário político-econômico da
década de 1980, marcado pelas lutas democratizantes, que o tema das políticas públicas de
Saúde adquiriu maior centralidade e amplifi-
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cação. Alguns acontecimentos políticos foram
fundamentais para uma ampla mobilização de
forças da sociedade civil, em torno da necessidade de reformulação das práticas sanitárias no
Brasil, entre eles, a realização, em 1986, da VIII
Conferência Nacional de Saúde (CNS).
O evento, que consagrou os princípios
abraçados pelo Movimento da Reforma Sanitária, reuniu diferentes atores sociais interessados em discutir a necessidade de mudanças
no sistema vigente, estabelecendo diretrizes
para a sua reorganização. Os debates fortaleceram a defesa pelo processo de descentralização e universalização das ações de Saúde, cujos
primeiros passos tinham sido sinalizados pelo
governo, em 1983, com a implantação das
Ações Integradas de Saúde (AISs). Um ano
após a realização da CNS, foi criado o Sistema
Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds)
que, apesar de oferecer avanços em relação às
AIS, não representou, de forma geral, grandes
mudanças para os municípios no processo de
reformulação da gestão do setor.

Constituinte de 1988
O relatório final, produzido durante a VIII
Conferência Nacional de Saúde, com um conjunto de propostas para o novo modelo de
sistema de Saúde, que já expressavam o ideário do SUS, chegou à Assembléia Constituinte
por meio da Comissão Nacional da Reforma
Sanitária. Ele continha propostas como a do
conceito ampliado de saúde; ou seja, a saúde
como direito do cidadão e dever do Estado;
a descentralização (municipalização), a integralidade, a eqüidade e a participação da comunidade. Essas teses foram abraçadas pelas
forças progressistas e o relatório repercutiu
nos trabalhos da Assembléia Constituinte,
tornando-se um importante instrumento da
Comissão Nacional da Reforma Sanitária.
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Naquele contexto, as lutas e as negociações giraram em torno das definições das bases jurídicas para o novo sistema de Saúde.
O processo culminou com a Constituição
Federal de 1988, que instituiu a Saúde como
direito de todo cidadão e dever do Estado e
consolidou o marco legal do Sistema Único
de Saúde (SUS), como sendo de direito universal, descentralizado e dotado de controle
social participativo.
Num cenário político de intensa mobilização, foram criadas as associações dos secretários municipais de Saúde (entre elas a AsemsSP), que anos mais tarde seriam denominadas
Cosems e Conasems. Inicialmente, essas entidades não possuíam qualquer estrutura, contavam apenas com o engajamento das diretorias,
formadas por gestores municipais imbuídos na
tarefa de garantir a consolidação e regulamentação do SUS e defender o fortalecimento da
participação dos municípios no processo de
construção de um novo modelo de Saúde pública para o país, a partir do estabelecimento
de uma interlocução qualificada com as secretarias estaduais de Saúde e o governo federal.
Mas a luta estava, até ali, apenas começando...

Principais fatos
I Encontro de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo,
realizado em São Bernardo do Campo,
elege diretoria provisória da nova
entidade de secretários municipais de
Saúde de São Paulo.
Março – II Encontro de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, em Bauru, cria oficialmente a
Associação “Dr. Sebastião de Moraes”,
de Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo (Asems-SP),
futuro COSEMS/SP.
5 de outubro – País tem nova Carta
Constituinte, que sob a luz de grandes
bandeiras de luta da reforma sanitária,
institui o Sistema Único de Saúde (SUS).

COSEMS/SP
COSEMS-SP 25
20 anos
ANOS
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Entrevista – Gestão de 03/1987 a 03/1989

Papel do Estado é gerir a Saúde,
e não prestar serviços
Aparecida Linhares Pimenta

13/09/1954, Santana do Jacaré, MG.
Médica sanitarista, doutora em Medicina Preventiva e Social pela FCM – Unicamp.
Secretária de Saúde de Bauru.

Em que contexto começou a mobilização dos secretários municipais de
Saúde do país, no início do movimento municipalista?
Aparecida Linhares Pimenta – O movimento municipalista teve um
marco importante naquela fase: a VIII Conferência Nacional de Saúde,
realizada em 1986, que contou com mobilização nacional, nos municípios e estados, para discutir as propostas de um novo sistema de Saúde
para o país. Aquela foi a época das Ações Integradas de Saúde (AISs)
e, depois, do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS).
Com a redemocratização, o país inteiro se articulou para discutir uma
nova Constituição, que incluía os artigos da Saúde no capítulo da Seguridade Social. O contexto político era de mobilização e esperança de
mudança com a redemocratização e o fim da ditadura.
Conte como foi o processo de criação da COSEMS/SP?
ALP – Com as Ações Integradas de Saúde (AISs), foram criadas as Comissões Interinstitucionais de Saúde (CIS), formadas pelas regionais de
Saúde do estado, pelos municípios e pelo antigo Inamps. Com as AISs,
os municípios passam a assumir um novo papel na Saúde, que previa
a elaboração de um Plano Diretor para a assinatura de convênio com
o Inamps para o recebimento de recursos financeiros. Neste processo,
percebemos que as dificuldades de um secretário para implantar as
AISs eram muito semelhantes às dos demais. A Constituição Federal de
1988 e a proposta do SUS davam muita ênfase ao papel do município
na construção desse novo sistema de Saúde. Além disso, vivia-se o clima político de mudanças, e percebemos que seria fundamental agregar
os secretários municipais para dispor de uma interlocução qualificada
com as secretarias estaduais de Saúde. Naquele contexto, apareceram os
Cosems, em todo o país. De 1985 a 1995, foi criada a maioria dos 27
Cosems que existem hoje. Naquele período, também surgiu a entidade
nacional de representação dos municípios, o Conasems, que defendia as
bandeiras dos gestores municipais no cenário nacional.
Especificamente em São Paulo, como se deu o nascimento da COSEMS- SP?
ALP – Realizamos um encontro em São Bernardo do Campo, em 1987,
e avaliamos que tínhamos maturidade suficiente para criar a Associação. Formamos, então, uma comissão provisória, que passou a estudar
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as exigências legais para a criação de uma entidade que representasse os
gestores municipais nas discussões com a Secretaria Estadual de Saúde e
defendesse os interesses dos municípios, naquele momento relacionados
com as AISs e o Suds. Naquela ocasião, o secretário de Saúde de Itu, que
também havia sido secretário de Campinas, Sebastião de Moraes, estava
muito mobilizado pela idéia da entidade. Importante lembrar que o Sebastião, desde que foi secretário de Saúde de Campinas, já vinha articulando-se com outros municípios e defendendo a proposta de uma entidade representativa dos gestores municipais. Em 1988, decidimos fazer um
encontro no município de Bauru, do qual eu era secretária de Saúde, para
criar oficialmente a Associação. Entre o Encontro de São Bernardo e o
de Bauru, o Sebastião faleceu em um acidente de carro, indo de Itu para
Campinas. Pelo papel que o Sebastião teve na década de 1970 e por ele ter
sido um grande defensor da criação da Associação, decidimos, no Encontro de Bauru, dar o nome de “Dr. Sebastião de Moraes” à entidade.
Sobre a implantação do SUS, quais foram as principais dificuldades encontradas em São Paulo?
ALP – O mesmo problema que, a meu ver, encontramos hoje: a Secretaria Estadual de Saúde é gestora dos serviços estaduais, dos convênios,
das organizações sociais, dos hospitais próprios, mas não consegue fazer a gestão do SUS no Estado de São Paulo. Avalio que o Estado não
conseguiu exercer, na prática, o papel de coordenador técnico e político
da implantação do Sistema, de dar apoio técnico e financeiro para os
municípios. De acordo com a lei do SUS, a Lei nº 8.080, as secretarias
estaduais não têm que prestar serviços à população; elas têm que participar do planejamento, construir a regionalização, financiar serviços de
referência regional, com uma gestão partilhada com os municípios, e fazer a avaliação de todo o sistema. Ao meu ver, o papel do Estado no SUS
é mais no nível macro, nas questões estratégicas, e não o de gerenciar 20
hospitais administrados por organizações sociais. Esta postura da Secretaria Estadual dificulta o processo de municipalização e implantação do
SUS nos municípios paulistas.
O COSEMS/SP vem se fortalecendo significativamente desde o seu início?
ALP – Claro, está mais forte, sem dúvidas. Eu, que vivi a primeira fase do
COSEMS/SP, em 1988, vejo-o hoje e fico impressionada com o seu avanço.
A entidade está estruturada, é respeitada, tem uma diretoria eleita a cada
dois anos e com pessoas extremamente dedicadas à defesa dos interesses
dos municípios nas negociações com o Estado e à construção do SUS nos
municípios. Sinto até com orgulho de ter ajudado a começar toda esta história. A entidade, hoje, tem uma estrutura administrativa, sede, assessoria
técnica, equipamentos, jornal informativo, paga o Conasems regularmente e realiza seus Congressos. É uma entidade que se consolidou com credibilidade. E, com isso, o COSEMS/SP aumenta sua governabilidade na relação com a Secretaria Estadual. Nos primeiros anos, a entidade só existia
graças ao trabalho militante de um grupo muito reduzido de secretários
municipais que acreditavam na proposta de municipalização.
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1989

Futuro incerto preocupava
gestores da Saúde
No ano das primeiras eleições diretas para presidente da República,
novas associações de gestores de Saúde foram criadas, apesar do contexto
de crise econômica e políticas privatistas.
O primeiro ano após a institucionalização do
SUS, por meio da Constituição Federal, foi
marcado por fortes tensões políticas: o Brasil
vivia a primeira eleição direta para presidente
da República, em 1989, após 25 anos de regime militar. Para o movimento em prol da
democratização da Saúde, o período foi de
grandes expectativas, já que a orientação política do novo governo a ser eleito seria fundamental para o fortalecimento ou retrocesso na
implementação do SUS.
Apesar da inquietação no cenário político,
a consolidação das entidades representativas
de secretários municipais de Saúde continuou
seu curso. De 1986 a 1989, 12 entidades já haviam sido criadas, em diferentes estados, incluindo a entidade de São Paulo, de 1988. O
crescimento dessas representações evidenciava
o fortalecimento de um movimento político
marcado pela militância em defesa da Saúde
pública e do SUS, iniciando a estruturação de
ações já alicerçadas nos conceitos de descentralização e municipalização.
No final da década de 1980, os eixos dos
debates eram a divulgação da implantação do
SUS e a discussão sobre sua estrutura, realizada particularmente por meio de encontros
estaduais, ocorridos em geral nas cidades
onde o movimento estava mais avançado. No
estado de São Paulo, podem ser destacadas as

cidades de Bauru, S. José dos Campos, Santos,
Diadema, Santo André e Campinas, pioneiras neste processo. Na Capital, devido à forte
presença da Secretaria de Estado da Saúde, na
prestação e gestão direta dos serviços locais de
Saúde, houve maiores entraves para o avanço
da municipalização. Segundo o então diretor
da entidade, Gastão Wagner de Souza Campos, os encontros estaduais contavam com a
participação de centenas de secretários e di-
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Principais fatos
III Encontro de Secretários Municipais de Saúde do Estado de
São Paulo.
Mobilização estadual do COSEMS/SP para divulgar o SUS.
Negociações com Governo do Estado sobre a municipalização
dos serviços de Saúde.
Dezembro – Primeiras eleições diretas no país escolhem
Fernando
Collor de Mello para a Presidência da República.

retores de Saúde e eram “espaços estratégicos”
de intercâmbio de informações, experiências e
cooperação técnica.
Mesmo o tema da “municipalização da
saúde” mostrava-se, naquele momento, ainda
controverso entre os gestores, que temiam a
transferência da responsabilidade representada pela gestão municipal, habituados que
estavam à condição de meros prestadores de
serviços e a uma atitude de dependência e paternalização dos estados e da federação. Outra
dificuldade era constituir um modelo de gestão de cima para baixo, de forma homogênea
ou simultânea, dada à grande diversidade e
particularidade dos municípios brasileiros.
O grande desafio era mudar a forma de
pensar dos gestores municipais e de gerir os
serviços de Saúde. Entre outros aspectos, o
processo exigia que o poder local tivesse acesso a condições logísticas, estruturais e financeiras para gerir autonomamente o Sistema.
No final da década de 1980, não se sabia ainda
quais seriam os parâmetros de financiamento,
como seriam feitos os repasses de recursos e
qual seria a forma de relação entre municípios, governo federal e estados, sob a luz do
novo modelo.

O período Collor
Embora as entidades da Saúde pública tivessem uma atuação suprapartidária, diversos
conselheiros mantinham articulação e afinidades com as forças progressistas do país, naquele momento, dado o próprio caráter público, universal, igualitário e participativo que

14

orientou o ideário do SUS. Com a vitória de
Fernando Collor de Mello, em 1989, primeiro
presidente eleito por voto direto após o regime militar, houve enorme frustração e preocupação com as conseqüências da inserção do
Brasil num modelo político-econômico neoliberal privatista.
Assim, após as conquistas alcançadas com
a Constituição de 1988, o Brasil enfrentava um
governo federal não comprometido com as teses centrais da Reforma Sanitária. Isso gerou
expectativas negativas no movimento pela implantação do SUS, cujos preceitos básicos, garantidos na Constituição, previam acesso amplo e irrestrito da população à Saúde, de forma
gratuita, na contramão do projeto neoliberal
acenado por Collor, assim como de modelos
econômicos pautados pela exclusão social.
Para além das orientações ideológicas
do novo governo, o movimento de base não
recuava na luta pela reconquista da democracia, a despeito de um contexto econômico também marcado por escassez de verbas
públicas. A inflação galopante continuava no
país, contribuindo com um quadro recessivo
e para a limitação de investimentos e cortes
de verbas públicas aos setores sociais, entre
eles a Saúde.
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Entrevista – Gestão de 03/1989 a 03/1990

Havia muita união entre os que
apostaram na municipalização
Gastão Wagner de Souza Campos

29/03/1952, Catalão, GO.
Médico, especialista em Saúde Pública.
Professor titular da Faculdade de Medicina da Unicamp, Secretário
de Saúde de Campinas.

Num contexto em que o SUS era embrionário, em fins dos anos 1980, que
papel teve o COSEMS/SP?
Gastão Wagner de S. Campos – A entidade influenciou de duas formas: interferindo nos debates das conferências de saúde, em particular a VIII Conferência, em 1986, e da Constituinte, em 1987, e por meio de seus associados,
em São Paulo, que tiveram papéis muito importantes na implantação das
diretrizes do SUS, do modelo de atenção à Saúde criado pelo Sistema, na efetivação dos serviços e na instauração dos conselhos municipais e Estadual de
Saúde. Sempre atuamos junto às secretarias de Saúde, lutando pela implantação do SUS. Naquela época, estava se iniciando a municipalização e Bauru
foi uma cidade pioneira nesse processo, assim como Campinas.
Como eram realizadas as mobilizações?
GWSC – Por meio dos congressos anuais, aos quais compareciam entre 300 e
500 secretários e diretores de Saúde. Houve o Congresso de Santos, em 1989,
quando eu fui eleito presidente da entidade; depois o de Piracicaba, ocasião
em que terminei meu mandato. Os congressos aconteceram em Bauru, Santos, Piracicaba, Campinas; enfim, justamente nas cidades onde havia um
movimento forte pela Saúde. Elas sediavam os encontros e os participantes
conheciam os problemas e programas que estavam sendo debatidos para a
Saúde. Houve um intercâmbio muito rico, nesse sentido.
Qual foi a principal bandeira assumida naquele período?
GWSC – Acima de tudo, divulgar a implantação do SUS. Na época, estávamos preocupados com a municipalização, com todos os aspectos que
ela implicava e, obviamente, com as questões do financiamento à Saúde.
Foi um período em que a municipalização foi muito forte. Campinas, por
exemplo, por volta de 1990, já havia se municipalizado.
A municipalização encontrou resistência entre os gestores municipais?
GWSC – Havia, sim, muitos conflitos. Muitos secretários estavam mais preocupados com a substituição de cargos e tarefas do que com a questão central,
que era os parâmetros a serem estabelecidos para o financiamento municipal
da Saúde. Houve muita polêmica em relação aos sindicatos de médicos, de
trabalhadores e associações, porque a municipalização foi afobada, neste aspecto... Os profissionais foram municipalizados sem treinamento, sem unificação de salários e, no começo, foi tudo bastante tumultuado...
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E os gestores estaduais, que posturas assumiram?
GWSC – Nós propusemos a municipalização e o estado de São Paulo a
aceitou. A maior resistência partiu dos profissionais, porque, na época,
ocorreram assembléias de servidores federais, contrários à municipalização, e eu fui lá explicar. Em Campinas, foi criada uma Lei Municipal assegurando a isonomia salarial, pela qual os funcionários estaduais foram os
que mais ganharam, pois passaram a receber mais, já que os municípios
pagavam melhor. Criamos uma complementação salarial, mas os servidores reclamavam que ela não incidia sobre a aposentadoria, o que era
verdade. Enfim, deu uma confusão razoável...
Então os maiores problemas foram de ordem burocrática?
GWSC – Diria que foram de ordem técnico-política. Havia disposição
federal e estadual para municipalizar, mas não havia muita disposição
para se tratar do problema do financiamento. Nesse aspecto, encontramos
muita dificuldade e nos mobilizamos demais. Em Campinas, entre 1989
e 1990, conseguimos municipalizar quatro ou cinco centros de Saúde do
Estado. Ou seja, quase todos...
Como a eleição de Collor afetou a luta pelo SUS?
GWSC – Nossa idéia era que a relação, no interior, da entidade não fosse
político-partidária. Tínhamos que congregar todos, independentemente
do partido. Buscávamos o suprapartidarismo. Procuramos não envolver
a entidade nas eleições, mas a maioria dos secretários apoiava os outros
candidatos – Ulysses, Lula, Brizola –, até mesmo porque Collor havia feito
um discurso sobre ajuste econômico, neoliberal, defendendo a privatização inclusive na área da Saúde. Obviamente, ficamos preocupados, pensamos que ele não iria implantar o SUS. E seu governo vetou parte da Lei
Orgânica da Saúde e criou um clima paradoxal, jogou água fria na fervura... No entanto, logo em seguida, tivemos o Adib Jatene no Ministério da
Saúde e o governo Collor voltou a apoiar o SUS. Embora não quiséssemos
envolver a associação partidariamente, naquele momento, já ecoava pelas
ruas “Fora Collor”...
Naquele período, a relação com o governo estadual era de parceria?
GWSC – O secretário de Saúde era o José Aristodemo Pinotti e o governador, o Quércia. Ao que parece, buscavam não repassar o orçamento estadual.
Em 1989, o gasto estadual com a Saúde foi proporcionalmente menor em
relação aos anos anteriores. Por um lado, tínhamos facilidade na municipalização, porque ele começaram a repassar tudo. Por outro, não contávamos
com um parceiro, coordenador do processo, apoiador financeiro...
Que municípios paulistas se destacaram na defesa da implantação do SUS?
GWSC – As cidades que, de início, apoiaram o SUS já tinham projetos de
medicina comunitária. Em São Paulo, valeria destacar Santos, Bauru e Campinas; no Paraná, Curitiba e Montes Claros. Belo Horizonte também teve
papel importante em Minas Gerais. Depois, diversos municípios, em todo o
país, aderiram ao processo e começaram a mostrar que o SUS era viável.
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1990

Apesar da crise financeira,
regulamentação avançou
Ainda sob o impacto do governo Collor, o SUS viveu um momento
paradoxal, obtendo avanços com a publicação de duas leis em 1990,
mas com cortes de investimentos gerados pela crise financeira.
Em 1990, no início do governo Collor, o processo de construção do Sistema Único de Saúde
(SUS) experimentou, simultaneamente, avanços
e retrocessos. Por um lado, duas leis que estabelecem os princípios organizacionais e operacionais do Sistema entraram em vigor, representando passos importantes na consolidação do
modelo: a Lei nº 8.080, dispôs sobre condições
para promoção, proteção e recuperação da Saúde, além da organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes; a Lei nº 8.142 tratou,
entre outros assuntos, da participação da comunidade na gestão do SUS, estabelecendo os
Conselhos e Conferências de Saúde, como instrumentos de participação e controle social.
Por outro lado, reduções drásticas nos recursos financeiros da Saúde indicavam que o período seria marcado por sérias dificuldades, numa
fase inicial de construção do SUS, carente de investimentos e atenção para suas demandas, em
particular devido à grave crise econômica que
se abateu sobre o país após o famigerado “Plano
Collor”, implementado pela ministra da Fazenda
Zélia Cardoso de Mello, que buscou, sem sucesso, “congelar” a inflação galopante, “seqüestrando” a poupança popular. Iniciava-se uma década
de forte crise de financiamento na área da Saúde,
colocando em risco a capacidade de sobrevivência dos princípios do Sistema.
Com financiamento escasso e, ainda, centrado na transferência de recursos “por produção”,
os secretários municipais de saúde continuavam
a ser tratados como prestadores de serviço e não
18

como gestores, embora a Constituição Federal e
a Lei Orgânica de Saúde (Leis nº 8.080 e nº 8.142,
de 1990) já tivessem estabelecido estas diretrizes.

Mobilização
Pelo cenário político pouco favorável durante
toda a década de 1990, as entidades nacionais
da Saúde pública tiveram crescente em particular pela regulamentação do artigo 35, da Lei nº
8.080, que estabelecia os critérios para distribuição de recursos financeiros.
Em nível estadual, 1990 foi marcado pela
presidência de David Capistrano, um experiente
militante em defesa da Saúde pública.

Principais fatos
IV Encontro de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido
em Piracicaba.
15 de março – Collor assume a
Presidência com discurso privativista
que se contrapõe a ideário da reforma
sanitária em curso.
19 de setembro – Aprovada, após fortes
mobilizações, Lei nº 8.080, que regulamenta
o SUS.
28 de dezembro – Aprovada também a Lei
nº 8.142, que dispõe sobre participação
da sociedade civil no SUS, criando os
conselhos de Saúde e recuperando vários
cortes feitos pelo então governo Collor.
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Perfil – Gestão de 03/1990 a 03/1991

Capistrano inspirou admiração entre
aliados e opositores
David Capistrano da Costa Filho

07/07/1948 (Recife, PE) – 10/11/2000, São Paulo, SP.
Médico,
Secretário de Saúde de Santos.

Brilhante e apaixonado! Amado, combativo e, muitas vezes, combatido.
Capaz de demonstrar extrema indignação diante do sofrimento alheio;
respeitoso e amigo. Forte e destemido, beirando à irresponsabilidade...
Aberto às diferenças, mas intransigente. Ousado, polêmico, agressivo na
defesa de seus ideais, sonhador e aguerrido... São muitos os adjetivos e as
características pessoais usados para definir a figura de David Capistrano,
– um nome que marcou a historia da saúde pública brasileira – presidente
da entidade em 1990.
As características listadas acima foram citadas por ex-presidentes do
COSEMS/SP, entre várias outras, como: leitor compulsivo (de romances,
história e política), homem à frente de seu tempo, dedicado e criativo etc...
Como se vê, David Capistrano da Costa Filho, que nasceu em Recife (PE),
em 7 de julho de 1948, deixou fortes impressões em seus ex-colegas, além de
uma trajetória de grande significado no processo de implantação do SUS.
Filho de militantes do Partido Comunista do Brasil (PCB), ele ingressou ainda adolescente na base comunista que funcionava em Recife. Perseguida pela ditadura militar, sua família foi obrigada a se deslocar de norte
a sul do país. Seu pai mergulhou, então, na clandestinidade. Após ter sido
preso em um quartel, David reencontrou a mãe e as irmãs no Rio de Janeiro, de onde deu continuidade à intensa atividade política.
Como médico, iniciou a carreira profissional trabalhando com pediatra,
mas logo passou a se dedicar à saúde pública. Foi um dos formuladores e
inspiradores do SUS. Militando pelo Partido dos Trabalhadores (PT), David
foi eleito para o diretório regional de São Paulo. Depois, assumiu a secretaria
de Saúde de Bauru. Em 1988, coordenou a campanha vitoriosa de Telma de
Souza para a prefeitura de Santos. Ela, então, o nomeou secretário da Saúde
– época em que David assumiu a presidência do COSEMS/SP. Posteriormente, ele se tornou chefe de Gabinete de Telma.
Em 1992, venceu as eleições para a prefeitura de Santos. No ano seguinte, iniciou uma gestão revolucionária no município, que vivenciava
uma ameaça da degradação sanitária e um quadro precário nos serviços
públicos. Como prefeito, integrou os serviços de Saúde, Educação e Cultura no município. Durante suas duas gestões (como secretário e prefeito),
Santos foi premiada pela ONU por seu programa de Saúde, tornando-se
uma referência nacional. Partiu dele a determinação de que a Secretaria
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de Higiene e Saúde da cidade fornecesse o chamado “coquetel” a todos os
pacientes com Aids, no município, mesmo contrariando a proposta que
lhe fora apresentada de incluir apenas um pequeno grupo de remédios,
em virtude de limitações financeiras. No ano seguinte, em 1997, inspirado
em experiências como a de Santos, o Governo Federal passou a fornecer
o mesmo benefício.
Capistrano também implementou o “atendimento domiciliar” público, em Santos. Distribuiu seringas a depedentes de drogas, aderindo à
proposta de “redução de danos”, em uma época, que esta atitude era considerada quase uma transgressão. Incorporou, à distribuição do material,
um rigoroso programa educacional voltado à população que apresentava
comportamento de risco em relação à drogadição. Em 1996, concluído o
mandato em Santos, David voltou a atuar como médico sanitarista, coordenando o Qualis, implantado pela Secretaria Estadual de Saúde durante o governo de Mario Covas (1995-2000), que integrava o Programa de
Saúde da Família (PSF).
Também participou ativamente das conferências nacionais de saúde,
com artigos e intervenções. Inaugurou a primeira Casa de Parto do país,
em São Paulo, e fundou diversas publicações e entidades. Nos últimos meses de vida, atuou como consultor do Ministério da Saúde e da Prefeitura
de Vitória da Conquista (BA).
Dizem que David venceu a morte mais de uma vez, fosse a que lhe
viera pelas mãos da repressão militar ou pela leucemia – contra as quais
lutou por muitos anos. Ele faleceu aos 52 anos, em São Paulo, às 19h30, no
Hospital Sírio-Libanês, em 10 de novembro de 2000, por falência múltipla
de órgãos, após ter sido submetido a um transplante de fígado (o doador
foi seu amigo e companheiro político, David Rummel). Seu legado, porém, permanecerá para sempre e continuará a ser um pilar fundamental
na construção do SUS e além de exemplo de visão arrojada em políticas
públicas para a Saúde brasileira.
Na manhã do dia 12 de novembro, seu corpo foi conduzido em um
carro do Corpo de Bombeiros pela cidade de Santos até o cemitério Memorial, onde foi sepultado. Centenas de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre, que reuniu inúmeras personalidades da vida política do país,
incluindo o então ministro da Saúde José Serra, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genuíno, Eduardo Suplicy, Luis Eduardo Greenhalgh, José Dirceu,
entre outros. Em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo, dias depois
da morte de David, o ex-ministro da Saúde e ex-secretário de Saúde do
Estado de São Paulo, Adib Janete, resumiu o que parece ser consenso entre aqueles que o conheceram: “Combativo, veemente e intelectualmente
honesto. Lutava pelo que acreditava, a sua verdade, mas sabia aceitar a
verdade dos outros”.
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Gestão
1991 1991

Primeira NOB do SUS ainda
manteve modelo centralizado
Embora seja o marco normativo e um importante instrumento para
o Sistema, a NOB-01/91 ainda colocava os municípios e estados na
condição de simples prestadores de serviços.
Em 1991, o Ministério da Saúde editou a primeira Norma Operacional Básica (NOB) do
SUS, instrumento normativo que operacionalizava preceitos legais, estabelecendo critérios
para a gestão municipal dos serviços na Saúde.
A NOB-01/91 foi a primeira de uma série; definiu recursos para o custeio da máquina administrativa, ainda por meio do velho Instituto
Nacional de Assistência Médica da Previdência
Social (Inamps), para o financiamento de programas especiais em Saúde e investimentos no
setor, e criou o Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) e o Sistema de Informação

Ambulatorial (SAI/SUS) – mecanismos de organização e operacionalização dos pagamentos
dos serviços hospitalares e ambulatoriais.
Embora represente o marco da criação de
um importante instrumento normativo para
o desenvolvimento do SUS, a NOB-91 dava
ainda continuidade a um modelo de gestão
centralizado e burocrático, na medida em
que continuava entendendo os municípios e
o Estado como “simples prestadores de serviços de Saúde”, que atendiam à população
e recebiam, do Governo Federal, os valores
referentes aos procedimentos. Ela reforçava
o “modelo médico hegemônico”, baseado
na produção por procedimentos executados
e na remuneração das ações vinculadas exclusivamente à assistência, estabelecendo os
“convênios” como mecanismos de articulação e repasse dos recursos.
Essa orientação, que pautava o repasse de
recursos aos municípios a partir da lógica de
remuneração “por procedimento”, retardava a
tarefa dos secretários municipais de atuarem,
efetivamente, como gestores, com responsabilidades de organizar, coordenar e controlar
o Sistema de Saúde; ou seja, de caminhar no
sentido da efetiva municipalização, já que o
Inamps assumia o papel de “controlador” do
SUS. Transferido como “autarquia” para o
Ministério da Saúde, o Inamps passou a ser
responsável pelo repasse dos recursos para
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pagamento dos serviços públicos, sob gestão
estadual e municipal.
Somente em 1993, com a edição da NOB01/93, é que houve avanços na proposição de
uma nova forma de relação do governo federal entre os governos estaduais e municipais,
com a extinção do Inamps e de suas funções
e atividades, que passaram a ser absorvidas
pelas instâncias federal, estadual e municipal
do SUS. Outra medida complementar importante foi o estabelecimento, pela NOB-93, do
repasse financeiro “Fundo a Fundo” – ou seja,
do Fundo Nacional de Saúde diretamente para
os fundos municipais de Saúde.

Expectativas e dificuldades
Um novo modelo, mas com mecanismos antigos: esse era o quadro da Saúde pública na
primeira metade dos anos 1990. Vivia-se um
processo de construção, cujos conceitos básicos eram definidos, de forma participativa, por
meio das resoluções das Conferências Nacionais
de Saúde (CNS). A expectativa dos gestores era
viabilizar mecanismos novos por meio dos quais
pudessem receber e utilizar, com autonomia, os
recursos financeiros das despesas destinadas às
ações e serviços da pasta, inclusive para a contratação de funcionários, por meio de concursos.
“Os municípios enfrentavam grandes limitações em suas equipes profissionais, pois não
tinham, em geral, tradição de fazer planejamento, controle, avaliação, vigilância epidemiológica
e sanitária. O forte era a atenção ambulatorial”,
informa Gilson Carvalho, que presidiu o COSEMS/SP, em 1991. A expectativa gerada era a de
caminhar em direção à completa autonomia dos
gestores municipais, mas, nas relações objetivas
com o Ministério da Saúde, prevalecia a velha
lógica de prestação da assistência médica com
pagamento por meio de convênio e por produção. Em grande parte, isso ocorria também pela
indisponibilidade de estrutura para implantação
das redes municipais de Saúde, mesmo em nível
de atenção básica. Enveredar pela atenção especializada, pelas internações clínicas e cirurgias de
média e alta complexidades, então, parecia uma
perspectiva ainda mais distante.
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Mais dramático era o contexto dos municípios pequenos, com baixas arrecadações de
recursos próprios e enormes carências sociais.
Mesmo na Capital, por seu próprio gigantismo, enfrentou-se enormes disparidade de
condições de gestão entre as diversas regiões
metropolitanas, sem mencionar os obstáculos
interpostos nas relações entre gestores municipais e a Secretaria de Estado da Saúde. Ocorreu que, com a implantação do SUS, o Estado
inicialmente se retraiu em relação à descentralização democrática e não assumiu o papel de
garantir apoio técnico e financeiro aos municípios, conforme previsto nas leis do SUS.
Prevista na Constituição Federal e na Lei
nº 8.080, de 1990, a municipalização da Saúde compreende a habilitação dos municípios
para assumirem a responsabilidade integral
pela gestão, em níveis locais, e a descentralização da gerência das ações e serviços de Saúde.
Se as leis e o ideário construído em torno do
SUS definiram claramente um modelo democrático e já elogiado internacionalmente pelos
avanços que trouxe, sua concretização era dificultada por uma série de entraves colocados
aos municípios. Na prática, era uma estrutura
ainda a ser construída.

Principais fatos
8 de janeiro – Editada NOB-01/91,
que define, ainda por meio do
Inamps, transferências de recursos a
municípios para programas especiais
e investimentos; cria ainda o Sistema
de Informação Hospitalar (SIH/SUS) e
o Sistema de Informação Ambulatorial
(SAI/SUS), para organização e pagamento
desses serviços.
Debates e mobilizações por causa
dos efeitos da NOB-91 consideram
que Norma trouxe poucos avanços à
descentralização.
2 a 3 de maio – V Encontro de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, ocorrido em Sorocaba.
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Entrevista – Gestão de 03/1991 a 03/1992

Antes do SUS, municípios restringiam-se
à atenção ambulatorial
Gilson de Cássia Marques Carvalho

07/03/1946, Aracaju, SE.
Médico pediatra, doutor em Saúde Pública pela FSP-USP. Secretário de Saúde de
São José dos Campos.

Que dificuldades ocorreram na primeira fase de implantação do SUS e da
municipalização da Saúde?
Gilson de Cássia Marques Carvalho – Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a municipalização foi anterior à criação do próprio SUS. Aconteceu antes das Ações Integradas de Saúde (AISs), do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (Suds) e do SUS. O momento mais expressivo e
forte do início da municipalização ocorreu a partir de 1976. Mas, mesmo
antes daquele ano, várias prefeituras, principalmente as das capitais, já cuidavam da Saúde com seus próprios recursos. No início do SUS, a dificuldade maior foi o fato de os municípios não contarem com recursos novos
para implantar suas redes. Usaram recursos de arrecadação rotineira para
viabilizar as suas propostas, concentrando-se mais na Atenção Primeira à
Saúde. Naquele momento, o carro-chefe do processo foi o programa dos
Agentes Comunitários de Saúde, que consistia em formar pessoas das próprias comunidades, por meio de treinamentos específicos, para disseminar
orientações básicas de Saúde. Com os agentes, havia uma equipe mínima
de Saúde, constituída quase sempre por médicos e profissionais de enfermagem. Naquele tempo, era forte a atuação do Inamps, que prestava atenção ambulatorial por meio de seus Postos de Assistência Médica (PAMs) e
dos ambulatórios de hospitais contratados e conveniados. Os municípios
enfrentavam muitas limitações em suas equipes profissionais, que não tinham tradição, na Saúde, de fazer planejamento, controle, avaliação, vigilância epidemiológica e sanitária. O forte dos municípios era apenas a
atenção ambulatorial...
Quais foram os principais confrontos ocorridos entre forças políticas divergentes?
GCMC – No início, o processo de municipalização não ofereceu “perigo” para o sistema de Saúde já instalado, pois não concorria com as áreas
de maior concentração de tecnologia e com as áreas mais complexas de
atendimento. Os municípios nem mesmo dispunham de capacidade ou
de recursos suficientes para enveredar pela atenção especializada ou pelas
internações clínicas e cirúrgicas, de média e alta complexidade. O Inamps
fazia isso, a seu modo... Já havia aberto as portas, desde os idos dos anos
de 1970, para atendimento a “indigentes”, por meio dos serviços de Saúde
dos hospitais universitários; depois, também, abriu-se para os hospitais
filantrópicos, integrados ao Plano de Pronta Ação (PPA). Mas não havia
financiamentos destinados aos municípios que faziam atendimentos bási-
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cos e de emergência. O município de São José dos Campos foi o primeiro
a receber recursos financeiros do Inamps, a partir de 1981, num projeto
considerado piloto para as Ações Integradas de Saúde (AISs), que coordenavam diversos serviços. Elas tiveram início em 1983 e, a partir daí, foram
estendidas aos demais municípios.
Que atuação teve a entidade no período do impeachment do presidente Collor?
GCMC – O COSEMS/SP, capitaneado pelo Conasems, teve atuação expressiva no episódio ao se associar à sociedade organizada no “Fora Collor”. O
momento mais importante foi o da IX Conferência Nacional de Saúde, que
teve sua organização liderada pelos municípios, por meio do Conasems. Foi
um grande feito! O tema da conferência foi “Municipalização é o Caminho”.
Organizar um evento daquela magnitude, naquele momento, foi importantíssimo, no contexto nacional da Saúde. Muita responsabilidade correspondida pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tendo o
COSEMS/SP como partícipe. Da conferência, saiu o grito uníssono de “Fora
Collor”, que levou os conselheiros e gestores até o Congresso Nacional, numa
das noites do evento. Pouco depois, o presidente caiu! E o Cosasems demonstrou, na prática, seu protagonismo integrado aos demais movimentos sociais.
Quais os objetivos estratégicos da organização de reuniões, por macrorre
giões, em São Paulo, no período?
GCMC – Tínhamos que mobilizar os secretários municipais de Saúde do
Estado, para que aderissem ao SUS e para que fossem capazes de assumir
seus papéis, na construção do SUS. Aquele foi um momento importante,
que exigiu muito esforço dos dirigentes, compensado pelos bons resultados de integração e o apoio obtido junto aos secretários municipais.
Quais foram os principais entraves à descentralização da Saúde no período?
GCMC – O principal foi, sem dúvida, o papel desempenhado pelos dirigentes da Saúde do Estado de São Paulo. Indubitavelmente, São Paulo,
por meio de sua Secretaria Estadual de Saúde, avançou com a implantação das AISs e do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds),
a partir de 1987. Entretanto, em ambos os processos o Estado manteve
com os municípios uma relação de tutelagem e, mesmo, de favorecimentos explícitos a municípios mais alinhados com o governo estadual.
Com a implantação do SUS, que teve por preceito descentralizar democraticamente, o Estado se retraiu e se fechou, querendo garantir sua
hegemonia, o que representou uma enorme dificuldade, enfrentada ao
longo do processo de implantação do Sistema.
E as disparidades regionais e locais, como foram tratadas?
GCMC – Enfrentar essas questões é, a meu ver, um papel fundamental
do Estado, que, todavia, não o desempenhou a contento. Ele deveria fazer as compensações, buscando a eqüidade entre os municípios, inclusive
utilizando, para isso, recursos próprios, mas manteve o hábito de apenas,
e quase tão somente, repassar os recursos federais, encolhendo seus próprios recursos e permanecendo no papel de mero distribuidor de recursos
federais nas AISs e Suds. Com o SUS passando recursos diretamente, ainda que por produção, os municípios menores e com mais carências não
tiveram o apoio importante e necessário do Estado, que compensariam
essas desigualdades regionais.
24
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1992 1992
Gestão

Mobilizações dos gestores
municipais se intensificavam
Entidades de secretários municipais de Saúde integraram o
movimento“Fora Collor” e formularam propostas avançando na
descentralização e nos mecanismos de financiamento do SUS.
O ano de 1992 entrou para a história do Brasil
como o primeiro processo de impeachment instaurado para cassação do mandato de um presidente da República. Com o país mergulhado
no caos econômico, Fernando Collor de Mello
foi acusado de corrupção e repudiado em manifestações públicas em massa, terminando por
renunciar para evitar a cassação e a perda de
seus direitos políticos. O processo no Congresso Nacional, acarretado pelo intenso clima de
mobilização popular, contou com a participação de diferentes atores políticos, entre os quais
as entidades de secretários municipais de Saúde, unidas no movimento “Fora Collor”.
O ápice das mobilizações, na área da Saúde, ocorreu em agosto de 1992 com a realização da IX Conferência Nacional de Saúde, às
vésperas da votação do impeachment. Organizado a partir das conferências municipais
e estaduais, o evento teve intensa participação
das entidades municipais e estaduais dos gestores, capitaneadas pelo Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
Foi um momento político definidor não apenas pelo que representou no contexto da alternância no governo federal, como também na
reafirmação de um modelo de reforma sanitária de acordo com o instituído pelo SUS. “Da
Conferência, saiu o grito uníssono de “Fora
Collor”, que levou conselheiros e gestores

Manifestação durante impeachment de Collor
(Brasília, outubro de 1992).

ao Congresso Nacional, numa das noites do
evento”, recorda Gilson Carvalho, presidente
do COSEMS/SP, em 1991.
Sob o slogan “Municipalização é o Caminho”, a Conferência reafirmou o poder de articulação das forças políticas favoráveis ao SUS e,
do ponto de vista pragmático, debateu a elaboração de uma nova Norma Operacional Básica,
a NOB 01/93, que seria editada no ano seguinte.
Na Conferência, foi fortalecida a certeza de que
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Principais fatos
VI Encontro de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido
em Santos.
COSEMS/SP participa da formulação de
leis orgânicas municipais de cidades
paulistas, nos capítulos da Saúde.
Articulação nacional pela implantação
dos conselhos de Saúde.
Agosto – IX Conferência Nacional de
Saúde, realizada sob intensa mobilização
pelo impeachment de Fernando Collor de
Mello.
2 de outubro – Impeachment do Collor:
Itamar Franco assume a Presidência da
República.

de cumprir e fazer cumprir a lei”, cujos princípios orientariam a NOB-01/93. O conteúdo desse documento, que concordava com as posições
assumidas pelos participantes da IX Conferência
Nacional de Saúde, atendia as propostas gerais
que vinham sendo defendidas pelos gestores
municipais da Saúde, no sentido de operacionalizar a municipalização, como já preconizada
pela legislação. Este documento, que se tornou
um marco no processo de descentralização do
sistema de Saúde, redefinia os papéis das três esferas de governo, apontava para a necessidade de
reformulação das práticas sanitárias, enfatizava a
importância do controle social, sugeria redistribuição do poder entre as três esferas de governo
e criava novos mecanismos de repasse dos recursos financeiros.

Controle social das ações
o país estava dando passos avante rumo a uma
democracia mais madura e, na área da Saúde,
em direção à municipalização.
A renúncia de Collor levou o vice-presidente Itamar Franco à Presidência, período
em que o país, de um lado, foi aos poucos alcançando um quadro político mais estável e,
de outro, assistiu a uma das piores crises do
financiamento da Saúde, que teve volumes
expressivos de recursos cortados, situação que
levou as Santas Casas e diversos outros hospitais filantrópicos a romper, em 1994, os convênios firmados com os governos estaduais e
municipais, instaurando um novo contexto de
precarização no atendimento à população.
Assim, um conjunto de propostas relacionadas à descentralização e ao financiamento
da Saúde foi debatido nacionalmente pelos
gestores e levado pelo Conasems à nova equipe que passou ocupar o Ministério da Saúde
e o Conselho Nacional de Saúde. Visando à
superação da crise do SUS, um intenso debate
sobre os rumos novos para o Sistema foi então
articulado, período em que o Ministério passou a ouvir mais os diversos atores políticos da
Reforma Sanitária.
Dos debates, surgiu o documento “Municipalização das ações e serviços de Saúde: a ousadia
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A mobilização também experimentou um
avanço importante, com a constituição dos
conselhos estaduais e municipais de Saúde. Em 1992, o Conselho Nacional de Saúde
aprovou um documento com recomendações
para a constituição e estruturação desses conselhos, com o objetivo de acelerar e consolidar
a participação da comunidade na construção
do novo modelo de saúde e órgãos colegiados,
com caráter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços de Saúde,
nos estados e municípios.
Já em 1990, a Lei nº 8.142 determinou que,
em cada esfera de governo, deveriam existir
duas instâncias colegiadas: os Conselhos e as
Conferências de Saúde. Naquele ano eles finalmente se tornavam realidade, constituídos
por usuários, trabalhadores de saúde, representantes do governos e prestadores de serviços, os conselhos se tornaram importantes
instâncias de formulação, proposição de estratégias e de controle das políticas de Saúde,
garantindo a participação efetiva da sociedade
civil. Os representantes dos usuários são escolhidos por membros de sua categoria, tendo
direito a voz e a voto. As reuniões são mensais
e abertas a toda a população.
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Entrevista – Gestão de 03/1992 a 03/1993

Passando da relação “convenial”
ao pacto entre entes federados
Fernando Aurélio Calligares Galvanese
09/12/1952, São Paulo, SP.
Médico Sanitarista.
Médico sanitarista; Secretário da Saúde em Santo André.

Sua gestão no COSEMS/SP coincidiu com o período de implantação do SUS.
Como era o debate da municipalização naquela época?
Fernando Aurélio C. Galvanese – As dificuldades eram mais de ordem
técnica e política, pois, apesar do empenho, ao menos conceitual, do Ministério da Saúde pela descentralização, as práticas eram centralizadoras.
O mesmo se refletia na Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Então, a
Asems desempenhou papel fundamental no sentido de dar publicidade à
questão do municipalismo. Nosso foco era mostrar a importância da descentralização política e não apenas da desconcentração administrativa. O
objetivo era transformar a relação “convenial” que existia, entre o estado e
os municípios, numa relação entre entes da federação.
Os Conselhos de Saúde também surgiram naquela época. A entidade estava
mobilizada com este objetivo?
FACG – Trabalhamos muito para envolver os prefeitos na discussão da
participação popular. Era uma questão difícil, particularmente para as câmaras municipais, que tinham dificuldades para compreender o papel dos
conselhos municipais de Saúde, que não substituiriam a Câmara, e sim
seriam um espaço do poder Executivo, nos quais se discutiria políticas de
Saúde. Demos muita ênfase a essa mobilização...
Qual era o objetivo estratégico?
FACG – Vamos dar o exemplo do Conselho Estadual de Saúde: naquela
época, o dinheiro vinha do Estado e, no momento de se discutir o orçamento e os critérios para a distribuição dos recursos da Saúde aos municípios, tentávamos fazer valer o que estava na lei, porque havia muita
ingerência política, ainda mais naquele ano, de eleições municipais. Os
municípios apresentaram seus planos para a municipalização e, por diversas vezes, o Estado beneficiou uns em detrimento de outros. Tínhamos, no
Conselho Estadual, um canal para mostrar à Secretaria Estadual que este
tipo de conduta não podia e não pode ser admitido...
Qual foi a atuação do COSEMS/SP na formulações das Leis Orgânicas Municipais, nos capítulos da Saúde?
FACG – O pessoal de Campinas trouxe uma proposta de Lei Orgânica do
município, que foi levada à Associação. O texto sofreu algumas mudanças
e passamos a encaminhá-lo para todos os demais municípios do Estado.
Por exemplo, Santo André, onde havia um movimento forte na Saúde, re-
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cebeu essa proposta e inseriu alguns pontos mais particulares à realidade
do município. E se formos olhar os capítulos sobre Saúde, nas leis orgânicas municipais de São Paulo, veremos que eles refletem muitos pontos daquele debate, por conta da atuação da entidade. Apresentamos uma série
de conceitos fundamentais que foram incluídos nestes textos.
Na época, como era a relação partidária entre os prefeitos e seus secretários
de Saúde?
FACG – Era até interessante: o único partido que mantinha uma certa relação entre o prefeito e o secretário, do ponto de vista da filiação, era o PT.
Era muito comum termos prefeitos de um partido e secretários de outro
partido, ou mesmo sem filiação partidária. Apesar disso, as dificuldades
que os secretários tinham com os prefeitos eram quase sempre as mesmas... Há, entre os secretários de Saúde, uma posição mais bem definida,
pois, na prática, as questões são semelhantes. Grande parte dos prefeitos,
inclusive, acusava o pessoal da área da Saúde de ser corporativista.
Havia algum fundamento na acusação?
FACG – Acredito que éramos mais organizados, pois as dificuldades eram
parecidas. Na época, as reuniões funcionavam muito para nos armar de argumentos. Fazíamos, inclusive, um esquema do tipo “bolsa de salários”... De
forma bem rudimentar, passávamos uma folha, nas reuniões da Associação,
na qual íamos relacionando categoria profissional, município e salário. Os
secretários iam preenchendo, pois sabiam de cabeça tudo isso. No final, tirávamos cópias e distribuíamos para todos. Essa folhinha acabou por se tornar
um instrumento importante, porque dava fundamento ao gestor para negociar com seu prefeito, pois ele tinha um quadro analítico de sua região.
Como foi suceder David Capistrano e Gilson Carvalho?
FACG – Tentei manter a velocidade de ambos, tarefa que não foi nada
fácil... Eles tinham capacidade de trabalho grande, criatividade e, principalmente o Gilson Carvalho, achava que a divulgação era fundamental.
Passava noites escrevendo boletins, com uma capacidade fantástica de
dizer, em poucas palavras, o que parecia complicado... No período dele,
a diretoria havia acertado que as reuniões passariam a ser realizadas no
interior, em municípios-pólos das várias regiões do estado. Isso foi importantíssimo, porque muitos secretários não conheciam bem a Associação.
Nós abraçamos a causa e procurei manter este pique...
Durante a sua gestão, que municípios e instituições atuaram com força nas
mobilizações do COSEMS/SP?
FACG – O município de São Paulo, seguramente, pela relação que havia no período em que Luíza Erundina era prefeita (1989-1993), Santos,
Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto, Piracicaba, Diadema,
que já desenvolvia um trabalho de municipalização desde 1983 na área da
Saúde, e Marília. Havia municípios menores, mas com secretários muito
ativos, por exemplo, São Joaquim da Barra, Barretos e outros. A Unicamp,
cujo pessoal era muito forte na área de medicina preventiva, também se
destacou, ao lado da USP e da faculdade de Medicina Preventiva de Taubaté, que era bem influente em toda a região toda do Vale do Paraíba.
Dessa conjunção, resultou um movimento forte e articulado.
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1993
Gestão 1993

NOB-93 descentralizou relação
entre governos
NOB-01/93 deu início a uma nova sistemática de repasses de recursos
para a Saúde e definiu caminhos para que municípios assumissem a
gestão plena do Sistema.
A edição da Norma Operacional Básica (NOB) tomático do Fundo Nacional de Saúde para o
01/93, em 20 de maio de 1993, pelo Ministé- Fundo Municipal de Saúde – a transferência
rio da Saúde, representou avanço significativo “Fundo a Fundo” –, para municípios que se
no processo de municipalização das ações de habilitassem na Gestão Semiplena.
A NOB-01/93 também definiu, para a coSaúde. Ela estabeleceu novos mecanismos de
ordenação,
gerenciamento e controle do prorelacionamento entre as esferas governamentais, rumo à descentralização administrativa, cesso de descentralização, a implantação das
e deu início a uma nova sistemática de repas- Comissões Intergestores Bipartites (CIBs) e da
se de recursos, pelo sistema “Fundo a Fundo” Comissão Intergestores Tripartite (CIT), como
– ou seja, diretamente do Fundo Nacional de foros permanentes de negociação, articulação,
Saúde para os fundos municipais, rompendo deliberações e integração entre gestores. Com
a instituição dessas comissões, o papel do Concom o “pagamento por produção”.
A NOB-01/93 apontava para a possibili- selho Nacional de Secretários Municipais de
dade de Estados e municípios assumirem a Saúde (Conasems) e das entidades estaduais
“Gestão Plena” da Saúde, o que só poderia ser
concretizado de forma gradativa, por meio de
instrumentos de transição e habilitação que
levassem em consideração a complexidade de
um processo deste porte, em nível nacional
e num país com as dimensões e diversidades
do Brasil. A Norma previa, então, situações
de transição, estabelecendo três modalidades
de Gestão da Saúde: Incipiente, Parcial e Semiplena. Para estarem habilitados junto ao
Ministério da Saúde, estados e municípios deveriam preencher requisitos e assumir certas
responsabilidades. A partir dessas classificações, a NOB-01/93 criou condições para que,
no ano seguinte, fosse colocado em prática Mesa da 1ª Conferência Regional de Saúde de
um mecanismo de transferência regular e au- São Paulo, em 1993.
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representativas dos gestores municipais, entre
elas o COSEMS/SP, experimentaram um significativo fortalecimento político.

Saúde sem verba
A partir de março de 1993, o SUS viveu uma
de suas maiores crises de financiamento, por
conta da decisão do então ministro da Previdência Social, Antônio Brito, de atrasar os repasses de recursos da Previdência para a Saúde – seu objetivo era destiná-los às aposentadorias (outro segmento público com crise de
financiamento), contrariando as “Disposições
Transitórias” da Constituição Federal, que garantiam 30% dessa verba para a Saúde. Isso levou o Ministério da Saúde a ficar sem recursos
para fazer transferências “Fundo a Fundo” a
estados e municípios. Faltavam recursos também para o pagamento dos serviços privados
contratados. Sem receber durante meses por
serviços prestados ao SUS, as santas casas chegaram a suspender o atendimento aos usuários. Essa crise se arrastaria por muitos meses,
adentrando o ano de 1994.

PEC-169/93
Em 1993, o Congresso Nacional recebeu,
também, o primeiro projeto de regulamentação de fontes de financiamento definitivas
do SUS, por meio da Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 169, de autoria dos deputados federais Eduardo Jorge (PT/SP) e Waldir Pires (PDT/BA). Em 1988, a Constituição
Federal estabelecera que a Seguridade Social
destinaria 30% de seus recursos para a Saúde,
“até que fossem regulamentadas” as fontes de
recursos permanentes para a área. A luta pela
aprovação da PEC-169/93 era, portanto, importantíssima.
A mobilização pela aprovação da PEC169/93, que cumpria a meta de fixar fontes
definitivas de financiamento para a Saúde,
passou a ser uma das principais bandeiras do
Conselho Nacional de Secretários Municipais
de Saúde (Conasems) e dos Cosems, no período. Durante sua longa tramitação no Congresso Nacional, foi alvo de muitos debates e
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mobilização. Apesar de demorada, a luta foi
vitoriosa: em 2000, finalmente, a PEC-169 foi
aprovada, transformando-se na Emenda Constitucional nº 29, que definiu, de forma definitiva, as fontes de recursos do SUS, vinculadas aos
orçamentos da União, estados e municípios.
O estado de São Paulo vivenciou, também, um momento peculiar, com a promulgação da Lei Estadual nº 8.356, de 20 de julho
de 1993, que instituía o Conselho Estadual de
Saúde (CES). A implantação efetiva do CES-SP passou, então, a ser tema de muitos debates e articulações do COSEMS/SP. Buscava-se
justamente garantir uma formatação descentralizada, que não contrariasse o disposto
pelo SUS. A regulamentação deste colegiado
se efetivaria em 1995.

Principais fatos
Março – Ministério da Previdência
Social atrasa repasse de 30% das
verbas da Seguridade Social para a
Saúde, contrariando as “Disposições
Transitórias” da Constituição Federal e
levando o setor à grave crise.
7 de abril – Abertura do VII Encontro
de Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo, ocorrido em
Ribeirão Preto.
5 de maio – Editada a NOB-93 que cria
as Comissões Intergestores Bipartites
(CIBs) e a Comissão Intergestores
Tripartite (CIT), instâncias de pactuação
intre os gestores estaduais e nacional
e implanta as transferência “Fundo a
Fundo”, entre outros mecanismos.
7 de julho – Apresentada ao Congresso
Nacional a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 169/93.
20 de julho – Lei Estadual nº 8.356 institui
o Conselho Estadual de Saúde (CES).
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Entrevista – Gestão de /03/1993 a /03/1994

Foi quando abrimos as portas para a
gestão participativa...
Roberto Mauro Borges

27/05/1946, Rio Claro, SP.
Médico, especialista em Clínica Médica, Saúde Pública e Administração Hospitalar.
Secretário de Saúde de Pompéia.

Qual foi a principal bandeira assumida pela sua gestão?
Roberto Mauro Borges – Um ponto importante foi a luta pela implantação do Conselho Estadual de Saúde, no qual eu e a Aparecida Linhares
Pimenta fomos os primeiros membros a representar os municípios.
A NOB-96, que redefiniu os papéis de cada esfera de governo, no sentido de
uma direção única, começou a ser discutida em seguida, certo?
RMB – O nosso estatuto não era registrado na época. O registro ocorreu
durante a minha gestão. E a sede da entidade era a Secretaria Municipal de
Saúde da cidade daquele que presidia a associação. Por exemplo, quando
Gilson Carvalho foi presidente, a NOB-96 foi discutida praticamente em
São José dos Campos, de onde ele era secretário. Ela foi elaborada a “várias
mãos”, com uma participação intensa de nossa entidade...
Como a Associação buscava garantir sua abrangência, na representação dos
municípios?
RMB – Veja, por exemplo, que eu sou de uma cidade de 18 mil habitantes e
cheguei à presidência da entidade. Isso quer dizer que mantínhamos na diretoria o pluripartidarismo na diretoria. Sempre primamos por isso, porque
nosso partido é a Saúde pública... Para nós, quem é deste ou daquele partido
é o prefeito, e não o secretário de Saúde. Tentamos, também, mesclar cidades
de grande, médio e pequeno portes e a representação foi sempre ampla... Se
o secretário de um município de menos de 20 mil habitantes pode chegar à
presidência, a representatividade está garantida e isso não é muito comum...
O que a representatividade garante politicamente?
RMB – Você ganha força política e não partidária. A entidade representa os
secretários, que representa o Estado como um todo, na base da Saúde, fazendo pressão no governo. Para mim, isso sempre foi muito importante. Sempre
fui tucano e convivemos com gente do PMDB, PFL e PT. Uma análise desde
a fundação da Associação demonstra que a presidência passou por diversos
partidos. Entender essas diferenças sempre foi uma grande força da Associação.
Claro que houve embates partidários, mas conseguimos, com muita sabedoria,
chegar a acordos com um objetivo comum: a qualificação da Saúde pública.
O financiamento da Saúde permaneceu como um foco de mobilização. Como
se tratou isso na sua gestão?
RMB – Foi nossa grande luta, porque não tínhamos a garantia de financiamento. Travávamos lutas férreas com o Ministério da Saúde, por
causa de verba... E aí não importava quem estava no Governo Federal.
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Por exemplo, a CMPF foi criada para beneficiar a Saúde, mas, na prática,
houve o seguinte: se o Governo Federal antes aplicava R$ 10 provenientes
do seu Tesouro, para cada novos R$ 10 viabilizados pela CPMF, o Governo
passou a tirar os R$ 10 que ele antes empenhava do Tesouro. Então, para a
Saúde ficou do mesmo tamanho, ou seja, não existiu dinheiro novo. Não
há condições de se trabalhar para a Saúde pública como precisamos, com
uma aplicação de recursos tão ínfima, tão pífia, como faz o Brasil.
Entre os gestores, como foi recebida a proposta da “gestão participativa”?
RMB – O grande avanço que tivemos na gestão da Saúde foi justamente
a ampliação da participação popular. Pela primeira vez, um setor público no Brasil teve uma real participação direta ou mesmo indireta. E foi
muito interessante, porque o gestor, no início, morria de medo disso... O
Conselho de Saúde foi a melhor coisa que criamos, porque, por meio dele
dividem-se as responsabilidades! Durante a minha gestão, discuti isso com
os prefeitos e havia entre eles, realmente, um pouco de receio. A sociedade,
de forma geral, demorou a entender a gestão participativa e ainda existem
regiões onde não se entende muito bem o papel dos Conselhos de Saúde.
Ao contrário do que muitos pensam, os Conselhos não são uma espécie
de “quarto poder”...
Nesse aspecto, qual foi o papel do setor Saúde?
RMB – A Saúde abriu um caminho brilhante para a democratização da gestão pública no Brasil. Depois de nós, começaram a ser criados conselhos
similares na área Social, de Educação, da Habitação etc. Acredito que um
conselho passa por três fases: acusatório, reivindicativo e participativo. Na
primeira, é o dedo que aponta. Os conselheiros apontavam para o secretário
de Saúde, acusando-o... Depois, o dedo se levanta e os conselheiros começam a apresentar suas reivindicações. Por fim, temos a fase das “mãos dadas”,
quando os conselheiros se colocam como parte do processo. Neste estágio, é
possível discutir as questões com a postura necessária.
Como era a relação da entidade com o Governo paulista?
RMB – Foi ruim... O Estado via o Conselho de Secretários como um antagonista e não como um parceiro, e não gostava muito dessa “história
da municipalização”; era bem autoritário. Creio que hoje não seja assim:
Estado e município são parceiros. Se pensarmos bem, o SUS é uma loucura: tem um ministro, um secretário estadual e um secretário municipal,
e ninguém manda em ninguém, cada um no seu nível. Ou seja, não tem
hierarquia. Então, cabe a esses três governos agirem pela população e não
ao seu bel prazer. Se não for assim, vai dar guerra...
E como se deu a relação em nível federal?
RMB – O Conasems mantinha uma relação com o Ministério, que, muitas
vezes, era extremamente boa, mas isso acontecia muito em função da pessoa, do Ministro. Não dá para ser mais assim. Por exemplo, tivemos grandes avanços quando o Gilson Carvalho assumiu a Secretaria Nacional de
Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, no governo Itamar. A NOB93, implantada no final de 1994, foi editada muito em função da pessoa
fantástica que ele é... Isso, no meu entender, evoluiu desde então. Passamos
a ter uma relação realmente institucionalizada e de respeito mútuo.
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1994
Gestão 1994

Habilitação de municípios teve
significativo incremento
Entidade buscou estruturação de seu espaço físico e promoveu orientação
técnica para municípios assumirem gestão da Saúde.
Como um ator político que se fortalecia e buscava organizar suas ações, o COSEMS/SP investiu,
em 1994, em sua estruturação física, buscando
fixar sede própria na Capital. Até então, vinha
mantendo sedes intermitentes, estabelecidas, a
cada gestão, nas secretarias de Saúde dos municípios dos respectivos presidentes da entidade,
condição que, de certa forma, era fator dispersivo para os trabalhos e aglutinação das lideranças. A conquista da sede definitiva (houve
antes uma passagem pela Associação Paulista de
Saúde Pública – APSP), no prédio da Secretaria
Estadual de Saúde, teve reflexos importantes e
estratégicos em termos políticos.
Outro trabalho importante do COSEMS/
SP, no período, levou integrantes da diretoria
a percorrerem o interior do Estado, divulgando informações e mantendo uma rede de

apoio aos gestores, propiciando as orientações
técnica necessárias à habilitação nas formas
preconizadas, de gestão do Sistema. Por meio
desse “abastecimento de informações”, a entidade acabou por estruturar um banco de dados com legislações e normas do SUS, para o
que a existência de uma estrutura operacional
própria foi fundamental.
A Norma Operacional Básica (NOB) 01/93
configurou-se tema de pauta permanente no
ano de 1994, exigindo grande esforço de divulgação das implicações e ganhos da nova
regulamentação. O informativo impresso da
entidade, “SOS Saúde”, foi um instrumentos utilizados para amplificar as informações
aos gestores e auxiliar no encaminhamento à
Gestão Semiplena. O processo de habilitação
para a gestão municipal da Saúde mostrou-se

Encontro nacional de secretários municipais de Saúde (Goiânia, GO, 1994).

COSEMS/SP 25 ANOS

revista_25cosems_07.indd 33

33

18/02/2013 17:21:57

lento e complexo, em grande parte, pelo quadro político e financeiro adverso do período.
A maioria dos municípios se mantinha na
condição de prestadores de serviços de Saúde,
com o financiamento centrado no pagamento
por produção.
Mas os esforços das entidades seriam recompensados, ao final de 1994, quando 19 municípios brasileiros assumiriam, pela primeira
vez, a condição de Gestores Semiplenos e receberam a transferência automática e direta de
recursos (Fundo a Fundo), fato que representou um marco importantíssimo do processo
de descentralização. No estado de São Paulo,
sete municípios assumiram a Gestão Semiplena naquele período: Santos, São Vicente, Sertãozinho, Votorantim, Mauá, Diadema e Assis.
Em fins de julho de 1995, os municípios habilitados nesta condição já chegariam a 43, um
aumento percentual de 0,86%, considerando
o conjunto de municípios brasileiros.

Plano real e eleições
Em 1º de março de 1994, foi lançado o Plano Real, que conseguiu conter a inflação, após
a sucessão de fracassos dos planos Cruzado,
Bresser, Verão, Collor e Collor 2. Nomeado
ministro da Fazenda em 1993, Fernando Henrique Cardoso montou a equipe de economistas que estruturou o Plano, cujo sucesso o levou a deixar o cargo em abril para concorrer à
Presidência da República, na segunda eleição

Mobilização em defesa do SUS (Brasília, 1994).
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Principais fatos
1º de março – Lançado Plano Real, que
contem inflação, após diversos planos
econômicos fracassados.
8 de abril – Abertura do VIII Encontro
de Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo, ocorrido em Assis.
COSEMS/SP, que passa a ter sede
provisória nas instalações da Associação
Paulista de Saúde Pública (APSP).
Articulação pela implantação da NOB93 e pela efetiva municipalização dos
serviços de Saúde.
Fins de 1994 – 19 municípios assumem, pela
primeira vez, Gestão Semiplena e recebem
“transferências automáticas e diretas de
recursos”, marco da descentralização.

direta, após o regime militar. Novamente, o
clima foi de grande expectativa entre os gestores municipais de Saúde, em relação ao comprometimento político do novo governo com
as teses centrais da reforma sanitária. Dada à
complexidade do processo de construção do
novo modelo da Saúde e à necessidade de seu
constante aprimoramento, as diretrizes do
novo governo poderiam sinalizar em direção
a maiores avanços ou grandes retrocessos.
Desde 1991, em todos os encontros e congressos realizados, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e
suas entidades estaduais vinham se manifestando contrários às políticas privativistas, na área
da Saúde pública, que vinham na contracorrente do SUS. O embate final acabou se dando
entre o sindicalista Luís Inácio “Lula” da Silva
(PT) e o sociólogo Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que, por ter obtido grande aceitação
popular, como ministro da Fazenda de Itamar
Franco, ao Plano Real, saiu vitorioso, frustrando expectativas de boa parte dos gestores municipais. Embora não tivesse deixado de trazer
avanços ao SUS, o governo FHC permaneceria
estruturado sob o ideário de “enxugar” o Estado
e fazer privatizações, mesmo em se tratando de
áreas sociais prioritárias como a Saúde pública.
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Entrevista – Gestão de 03/1994 a 09/1994

Tempo de efetivação, na prática,
das teses municipalistas
Maria Aparecida Carricondo de Arruda Leite
25/05/58, Assis, SP.
Enfermeira, especialista em Saúde Pública.
Secretária de Saúde de Assis.

Qual era o contexto da Saúde em SP no início da sua gestão?
Maria Aparecida C. de Arruda Leite – Foi uma fase de lutas institucionais e políticas específicas. A interlocução do COSEMS/SP era maior e
mais efetiva com as autoridades nacionais do que com as estaduais. As
mobilizações não eram somente feitas pela diretoria, mas por um número
expressivo de secretários municipais de Saúde e pessoas ligadas ao setor.
Contávamos com lideranças importantes e respeitadas nacionalmente,
em uma perspectiva suprapartidária.
O que objetivava as articulações às quais se refere?
MACAL – Endossar, na prática, as teses municipalistas, principalmente a
exigência do cumprimento da Constituição. Buscávamos que a lei fosse
cumprida, tanto que os municípios de Itu, Assis, São Vicente e Diadema
foram ousados e assumiram a Gestão Semiplena logo que foi publicada a
primeira portaria sobre o assunto, pela Comissão Intergestores Tripartite
(CIT), em 1994. Naquela época, as autoridades do Estado procuravam
articular, diretamente com os prefeitos, objetivando, com isso, os enfraquecê-lo. Tentavam ainda montar uma associação que nos substituísse,
na CIB, e nos movimentos como um todo, em São Paulo. Acontece que, a
despeito disso, estávamos cada vez mais fortalecidos politicamente...
Por que foram organizadas reuniões em macrorregiões, no Estado?
MACAL –Porque precisávamos dar continuidade ao processo de fortalecimento do movimento de secretários municipais de Saúde paulistas e promover a cooperação com os municípios, na organização de seus sistemas
e na orientação técnica da gestão, a ser assumida. Diversas pessoas foram
fundamentais naquele contexto, como Tisuko Rinaldi, de Jaú; Carmem
Lavras, de Campinas; Aparecida Pimenta, de Santos; e tantos outros que
não mediram esforços, percorrerem o estado e foram decisivos para a circulação de informações, o que não era nada fácil na época.
Que plataformas foram assumidas em sua gestão?
MACAL – Além da cooperação técnica aos municípios – naquele momento, ela se fazia extremamente necessária –, discutimos muito as implicações e avanços que a NOB-93, que viria a ser regulamentada no final de
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1994, poderia trazer. Buscávamos, também, aprofundar a maturação da
Gestão Semiplena. A entidade reforçou o processo de descentralização e
percorreu os municípios, inclusive para estimular que assumissem a gestão. E batalhamos para conseguir uma sede própria para a entidade. Até
então, a sede ficava na Secretaria de Saúde do município cujo secretário
era presidente, o que enfraquecia e dispersava nossa atuação. Contamos
com a Associação Paulista de Saúde Pública, no apoio para fixar nossa
sede própria. Os companheiros da diretoria da Associação também foram muito atuantes nesta questão, inclusive compartilhando o trabalho
do COSEMS/SP na própria Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e
colocando técnicos à nossa disposição, para assuntos específicos.
Que avanços foram conquistados após a estruturação da entidade?
MACAL – De modo geral, creio que ganhamos maior peso político nas
lutas institucionais e articulações políticas. Começamos a ter maior entrosamento com os interlocutores estaduais e iniciamos um processo de
organização mais profissionalizado. Naquele momento, era fundamental
que fixássemos um espaço para ser ocupado pelos secretários municipais,
fato que possibilitou, nas gestões seguintes, que se ampliasse a participação dos gestores de Saúde de todo o estado, fortalecendo a entidade.
Que instituições e personalidades se destacaram em sua gestão?
MACAL – A Associação Paulista de Saúde Pública foi uma parceira inesquecível; também foram importantes a Faculdade de Saúde Pública da
USP e a Unicamp, com larga tradição de militância na área. E, além dos
que já citei, foram atuantes José Santili Sobrinho, então prefeito de Assis;
Roberto Gouveia, deputado estadual na época; Gilson Cantarino, secretário de saúde de Niterói; Gilson de Carvalho, ex-presidente da Asems-SP
e Eliane Dourado, no PSF na época. Nenhuma gestão se faz sem o suporte
substancial de parceiros e nesse aspecto, tivemos muito apoio.
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Entrevista – Gestão de 09/1994 03/1995

Era novidade, o país não tinha
experiência em descentralização
Ana Maria Consentino Müller

22/10/1951, Jundiaí, SP.
Especialista em Administração Hospitalar e Sistemas de Saúde.
Secretária de Saúde de Jundiaí.

Em que contexto a sra. assumiu o COSEMS/SP?
Ana Maria Consentino Muller – Em 1994, eu era Secretária de Saúde de
Jundiaí e substituí Maria Aparecida Carricondo na presidência da entidade. Ela teve que sair e eu, então, conduzi o período de transição para a
gestão de Arthur Chioro. Todos nós trabalhávamos muito pela municipalização da Saúde, que objetivava então fazer com que a lei se concretizasse
na prática. Foi nossa grande ênfase e tudo era um grande desafio... Havia
o entendimento de que era preciso descentralizar e, por meio de mobilizações, foram se criando os diversos instrumentos. Tudo era novo, o país não
tinha a experiência da descentralização...
Que atividades foram desenvolvidas, na prática?
AMCM – Por exemplo, trabalhamos muito com o Governo Federal na implementação da NOB-93. Houve também uma forte mobilização para se instituir
um colegiado bipartite, que resultou na atual Comissão Intergestores Bipartite
(CIB). Foi uma mobilização importante, pela qual lutamos muito. Isso ao lado
da relação com a Secretaria Estadual de Saúde. Junto aos municípios, nosso
grande desafio era fazer valer a municipalização dos serviços de Saúde...
Sobre a CIB, a proposta foi bem aceita desde o início?
AMCM – A equipe que estava na Secretaria Estadual de Saúde, no meu entender, via que a proposta era de fundamental importância. Nós também
desde o começo entendíamos a CIB como um espaço, uma instância colegiada de decisão. Foi uma época de fortalecimento político dessa instância,
resultado de um grande esforço conjunto.
O Estado também tinha consciência da necessidade da descentralização?
AMCM – Na minha visão, sim. O Estado de São Paulo foi sempre vanguardista nas questões de regionalização, de descentralização e da própria reforma
administrativa do Sistema. Já tinha uma compreensão da importância dessas
instâncias. Mantivemos, na época, uma parceria interessante com o governo
do Estado, porque era tudo muito novo. Foi um ano de muito trabalho.
E a relação com o Governo Federal, como se deu?
AMCM – Também foi ótima, porque a equipe que na época estava à frente
do Ministério da Saúde era formada por municipalistas, que entendiam a
necessidade da descentralização. Entendiam que era uma demanda da sociedade e gerada pelo processo de municipalização da Saúde pública. Na minha
visão, eram todos a favor: governos federal, estadual e municipais...
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1995 | 1996

Conselho se estruturava e
aumentava representatividade
Passando a se chamar COSEMS/SP, a entidade dos gestores municipais
paulista da Saúde amplia sua ação e atua na implementação da
NOB-01/96, ao mesmo tempo em que combate o PAS de Maluf.
A edição da Norma Operacional Básica
(NOB) 01/96, que viria a ser implementada em 1998, foi mais um passo no processo
de descentralização do SUS. Ela estabeleceu,
além das ações de Atenção à Saúde, medidas
para organização da vigilância sanitária e epidemiológica e controle de doenças. A Norma
criou instrumentos importantes no financiamento dos municípios habilitados em qualquer das modalidades de gestão, ao instituir
o Piso de Atenção Básica (PAB) – com repasse
automático, direto e regular, estabelecendo recursos per capita, proporcionais à população
dos municípios.
Estabeleceu incentivo financeiro para o
Programa Saúde da Família (PSF) – estratégia
de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes
de médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde – e
para os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs)
– ambos integrantes do PSF, que previa atendimento domiciliar às famílias cadastradas. Além
disso, em vez de os municípios se habilitarem
nas gestões Incipiente, Parcial ou Semiplena,
como vinha ocorrendo, a NOB-96 estabeleceu
apenas duas formas de gestão: as gestões Plena
da Atenção Básica e Plena do Sistema Municipal de Saúde. Ou seja, ampliou os instrumentos
gerenciais para que os municípios superassem
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o papel de prestadores de serviços e, efetivamente, assumissem a gestão do SUS.
Embora o Plano Real, instituído em 1994, tivesse conferido ao País estabilidade econômica,
o subfinanciamento da Saúde continuava freando o desenvolvimento do SUS. Por isso, 1995
e 1996 foram marcados por intensos debates
sobre a necessidade de fontes alternativas para
a área. O então ministro da pasta, Adib Jatene,
reconhecendo que os recursos estavam aquém
das necessidades, tomou a frente de levar ao
Governo Federal a proposta de criação de uma
fonte de recursos para a Saúde, por meio da
Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF), aprovada em 1996 pelo
Congresso Nacional – cujos recursos seriam
integralmente destinados ao SUS. Em 1997,
com apenas um ano em vigor, a CPMF havia
arrecadado quase R$ 7 bilhões, repassados à
Saúde. Porém, a cada ano, o Governo Federal
foi deixando de repassar ao SUS montante de
verba equivalente ao que a CPMF arrecadava.
Ou seja: a Saúde acabou ficando com recursos
iguais ao que já tinha e a CPMF deixou de significar recurso novo.

Processo de estruturação
Diante dos reflexos da crise da Saúde, os secretários municipais de São Paulo definiram que
era necessário dar continuidade à estrutura-

COSEMS/SP 25 ANOS

revista_25cosems_07.indd 38

18/02/2013 17:22:01

entendeu que aquele modelo representava
grande retrocesso ao SUS, já que caminhava
na contramão de um modelo nacional.

Principais fatos

Posse de Fernando Henrique Cardoso para a
Presidência (Brasília, 1995).

ção da entidade que os representava, fortalecendo sua liderança e representatividade política. Em 1995, a Asems-SP passou por ampla
reforma estatutária, que, inclusive, alterou sua
denominação para Conselho de Secretário
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
“Dr. Sebastião de Moraes” (COSEMS/SP).
A reforma do Estatuto abrangeu ainda outros
aspectos, como a fixação da sede no interior da
própria Secretaria Estadual de Saúde, o aumento do mandato dos presidentes de um para dois
anos e a instituição do Conselho de Representantes, colegiado descentralizado que ampliou a
participação de um maior número de gestores
municipais nas deliberações da entidade.
Fortalecido, o COSEMS/SP passou a rea
lizar seminários sobre municipalização no
Estado e aumentou o número de encontros e
reuniões no interior, prestou assessoramento
aos municípios tecnicamente para assumirem
a habilitação do sistema.
O COSEMS/SP passou, também, a apontar
para a necessidade de os municípios de grande
porte assistirem às pequenas cidades vizinhas,
nas ações de Saúde, recebendo mais recursos
para essa função. Posicionou-se, ainda, fortemente contra o Plano de Atendimento à Saúde (PAS), implantado em São Paulo durante
a gestão do prefeito Paulo Maluf. A entidade

1º de janeiro de 1995 – Fernando
Henrique Cardoso assume a
Presidência da República.
11 de maio de 1995 – Abertura do IX
Encontro de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido
em São Bernardo do Campo.
9 de março de 1995 – Lei Complementar
Estadual nº 791 regulamenta Conselho
Estadual de Saúde (CES).
Maio – Estatuto da entidade passa por
ampla reforma, que altera nomenclatura
para Conselho de Secretários Municipais
de Saúde “Dr. Sebastião de Moraes”
(COSEMS/SP), fixa sede na Secretaria
Estadual de Saúde, estende mandato
dos presidentes para dois anos e cria
Conselho de Representantes.
Julho de 1995 – Municípios habilitados
na Gestão Semiplena chegam a 43 em
todo o País.
X Encontros de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo.
Janeiro de 1996 – Implantado Programa
de Assistência à Saúde (PAS), na
capital paulista, durante a segunda
gestão na Prefeitura de Paulo Maluf,
contrariando princípios do SUS e
motivando mobilizações dos gestores
comprometidos com a reforma sanitária.
27 de setembro de 1996 – Instituído o
Reforço à Reorganização do Sistema
Único de Saúde (ReforSUS), visando à
recuperar rede física do Sistema, com
volume de verbas de
US$ 577 milhões.
24 de outubro de 1996 – Lei Federal
nº 9.311 institui Contribuição
Provisória sobre Movimentação
Financeira (CPMF), criando nova fonte
de recursos para a Saúde.
5 de novembro de 1996 – Assinada NOB96, que efetiva a municipalização da Saúde.
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Entrevista – Gestão de 03/1995 a 03/1997

Município deixou de ser prestador
para se tornar gestor
Ademar Arthur Chioro dos Reis

05/12/1963, Santos, SP.
Médico sanitarista, Professor universitário, Secretário de Saúde de São Vicente.

Poderia resumir as principais bandeiras de sua gestão?
Ademar Arthur Chioro dos Reis – Meu mandato foi marcado, principalmente, por três grandes linhas de enfrentamento. A primeira foi a luta pelo
financiamento da Saúde, que continua até hoje... A segunda linha importante foi o processo de entrada efetiva dos municípios na gestão do SUS,
com implementação da NOB-93. Quando eu assumi, só seis municípios
em São Paulo estavam em Gestão Semiplena; fizemos enormes esforços
para dobrar esse número para 12 e, depois, para 24 municípios. O terceiro
enfrentamento foi a participação intensa na discussão da NOB-96. Participamos ativamente de todo o processo de formulação da NOB-96, que,
de fato, só foi implantada em 1998. De tudo isso, destaco o segundo ponto
que se constituiu em um momento-chave para a municipalização da Saúde, na medida em que as secretarias municipais de Saúde deixaram de ser
meras prestadoras para se transformarem de fato em gestoras da Saúde. O
trabalho do COSEMS/SP causou impacto em todo o país...
E em nível estadual?
AACR – Pegamos um quarto grande “pepino”, que foi enfrentar, do ponto
de vista político, algumas iniciativas no estado, como a discussão sobre a
criação das Organizações Sociais, propostas pelo governo Mário Covas, e,
mais especificamente na cidade de São Paulo, tivemos o período de implantação do famigerado Plano de Atendimento à Saúde (PAS), da gestão Paulo
Maluf – na contramão de tudo que vinha sendo construído pelo SUS. Apesar da nossa resistência, e a de outros atores que defendem o SUS, ao PAS,
não conseguimos nada; Maluf foi em frente e ele sobreviveu até a gestão
Pitta. Mas no caso das OSs, de Covas, conseguimos fazer com que o debate
e as teses que defendemos, em articulação com outros setores, pelo menos
saíssem, em São Paulo, com um formato diferente dos de outros estados.
Por exemplo, ficaram restritas aos novos hospitais, à gestão por instituições
que já atuassem há mais de cinco anos na Saúde e com atividades de ensino,
entre outras alterações ao projeto inicial.
Como o PAS afetou o processo de implantação do SUS, na cidade de São
Paulo?
AACR – Foi terrível, um retrocesso... E nós tivemos que votar no Conselho
Estadual de Saúde pela suspensão dos repasses de recursos do SUS à Pre-
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feitura de São Paulo, propostos pelo Conselho Municipal de Saúde. Mesmo sendo representantes dos municípios, votamos a favor, porque não
poderíamos apoiar a proposta da Prefeitura de São Paulo, que era claramente anti-SUS. Posteriormente, consideramos a iniciativa da SES-SP de
implantar o Qualis (PSF) para garantir a atenção básica aos paulistanos,
uma medida aparentemente incoerente com a municipalização, mas que
se fazia necessária naquela conjuntura.
A municipalização foi bem recebida pelos gestores?
AACR – A resistência dos gestores estaduais foi muito grande. Foi um período de transição; minha diretoria pegou o final da gestão do Luiz Antonio
Fleury e a entrada do PSDB, com o governador Covas. Esse processo foi
fundamental para nós, pois, em um período de transição entre governos
estaduais, contávamos já com dois ou três anos de gestão municipal; ou
seja, era um contexto do qual os secetários municipais saíram fortalecidos
e articulados. Os municípios passaram, então, a ser gestores semiplenos,
e o principal desse processo é que deixaram de ser tratados como prestadores de serviços e assumiram efetivamente o papel de gestores. Mas foi
difícil vencer a resistência da SES e a pressão sobre prefeitos e secretários.
O papel do COSEMS/SP foi muito importante nesse sentido.
A aceitação da municipalização já era generalizada?
AACR – Era; nossa gestão se deu com uma situação econômica nacional
muito diferente... Embora os recursos do SUS fossem insuficientes, pegamos o início do Plano Real e do processo de estabilização econômica. A
fase anterior da economia tinha sido difícil, de hiperinflação, sem transferências “Fundo a Fundo”. O dinheiro chegava com dois meses de atraso do
Governo Federal, sem reajuste, e caía na conta no Governo Estadual, que
repassava para as prefeituras com um ou dois meses de atraso, e ainda fazia cortes de até 30% sem nenhuma justificativa. A economia era utilizada
para distribuir recursos para os apadrinhados, por meio de Termos Aditivos ao convênio de municipalização, uma prática que persiste até hoje.
Esse é um dos motivos pelo qual até hoje não há transferência Fundo a
Fundo entre os estados e os municípios em São Paulo. A municipalização
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alterava essa lógica, pois os municípios assumiam a responsabilidade pela
gestão de serviços e do sistemas e tinham, a partir daí, a regularidade na
transferência automática de recursos. Poucos, mas garantidos.
Foi também um período de estruturação do COSEMS/SP em seu formato
atual. Foi propício para isso?
Chioro – Não tenho dúvidas... O Conselho já era muito respeitado, mas
os secretários de Saúde mais articulados se reuniam sempre em um grupo muito pequeno. Acompanho o COSEMS/SP desde o início e era raro,
salvo os períodos de congressos, quando se conseguia reunir mais de 10
ou 15 secretários. Até a minha gestão, ele continuou sendo um movimento sempre assim, um tanto restrito... Então, começamos a discutir que
seria impossível fazer um enfrentamento para a implantação da NOB-93
se não estruturássemos o Conselho e ampliássemos a participação. Foi
uma iniciativa da nossa gestão trazer a sede para dentro da Secretaria
Estadual, reproduzindo a experiência do Conasems, que já funcionava
dentro da sede do Ministério da Saúde, em Brasília. Pela primeira vez,
passamos a ter sede, secretária, assessores, infra-estrutura, condições de
participar de comissões, um local de encontro para secretários e prefeitos
que iam à SES. Criamos o Boletim do COSEMS/SP e até a atual logomarca da entidade.
A estruturação da entidade conseguiu ampliar a participação dos secretários?
Chioro – Exatamente; e isso mudou o perfil do COSEMS/SP. A partir
daquele momento, a entidade passou a ser chamada para as Conferências
Municipais, para proferir palestras e os próprios secretários começaram a
organizar mais eventos. Nossa demanda era intensa, repleta de atividades,
o que exigia uma certa infra-estrutura. Nos últimos dois anos, eu rodei
por todo o interior. Era impressionante! Foi um momento muito importante de consolidação dos Cosems não só em São Paulo, como também
em outros Estados, muito disso em virtude da NOB-93.
E sobre a criação do Conselho de Representantes?
Chioro – O COSEMS/SP não podia ter uma representação apenas dos
municípios de grande e médio porte. O Conselho já foi muitas vezes acusado de só representar os interesses dos grandes. A resposta foi o Conselho de Representantes. Tínhamos que buscar a representação de todos,
pequenos, médios e grandes, da Grande São Paulo e do Interior, e sem
que o conselho perdesse o caráter supra-partidário que sempre marcou a
nossa história. Quando Mário Covas assumiu, fez uma reforma administrativa diminuíndo os ERSAs e criando 24 diretorias regionais de Saúde.
Isso favoreceu a composição do Conselho de Representantes, que passou
a participar das reuniões da Diretoria realizadas no dia da CIB. Com a
criação das Comissões Intergestores Regionais, os Secretários, pelo menos uma vez por mês, reuniam-se para discutir e pactuar com o diretor
regional nessas 24 regiões. Quando fui eleito, fizemos uma reforma estatutária que previu duas coisas: instituiu os vogais, já que a substituição de
Secretários era muito freqüente, e o Conselho de Representantes. Creio
que a nossa gestão marcou uma nova fase do COSEMS/SP.
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1997
| 1998
Gestão
1997 | 1998

Enfim, municipalização
caminhava a passos largos
Como decorrência dos esforços das entidades do setor e, de forma
objetiva, da edição da NOB-96, a quase a totalidade dos municípios
brasileiros já haviam aderido ao SUS, nos últimos anos de 1990.
Embora o subfinanciamento da Saúde pública tenha marcado os anos 1990, o contexto do
final da década registrou avanços significativos na descentralização do SUS. Com a entrada em vigor da Norma Operacional Básica
(NOB) 01/96, teve continuidade o processo de
organização do Sistema na esfera municipal, o
país deu um salto quantitativo na municipalização dos serviços de Saúde. No final dessa
década, já eram cerca de cinco mil os municípios que haviam assumido alguma forma de
gestão no SUS. No estado de São Paulo, apenas
três não haviam ainda assumido alguma gestão – incluindo entre esses últimos faltantes,
paradoxalmente, a própria capital, que ainda
mantinha o Programa de Assistência à Saúde
(PAS), criado por Paulo Maluf e perpetuado
por seu sucessor, Celso Pitta.
“No início de minha gestão, o País contava
com 1.800 equipes do PSF (Programa Saúde
da Família). Três anos depois, tínhamos 18.000
equipes espalhadas pelo Brasil”, afirma Gilberto Natalini, eleito presidente do COSEMS/SP
para o período. A gestão da Saúde continuava,
sendo, ainda, ponto de tensão entre as esferas
estaduais e municipais, na medida em que o
reconhecimento do município como gestor
não se efetivava na prática. O cenário exigia
a urgente definição das fontes e formas de
repasse dos recursos da Saúde. Isso, por sua
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vez, dependia da aprovação, pelo Congresso
Nacional, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 169, que havia sido proposta pelos
deputados federais Eduardo Jorge (PT/SP) e
Waldir Pires (PDT/BA), em 1993, que continuava seu delongado percurso de tramitação.
O foco de luta e debates foi, então, direcionado para essa regulamentação, sem a qual seria
impossível consolidar o Sistema – cuja vitória
viria em breve...

Maior representatividade
O final da década de 1990 foi, ainda, marcado
por expressivo aumento da representatividade do COSEMS/SP, que passou de entidade
com participação de lideranças mais aguerridas a órgão de expressiva representatividade
política, reunindo número cada vez maior de
gestores municipais em suas reuniões, encontros e congressos – o que estava diretamente
relacionado ao aumento de seu poder político,

Mobilização de profissionais da Saúde (Brasília, 1994).
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Principais fatos
23 de janeiro de 1997 – CPMF entra em
vigor.
19 de março de 1997 – Abertura do XI
Encontro de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido
em Campinas.
2 de agosto de 1998 – Abertura do XII
Encontro e I Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, ocorrido em Guarulhos – estes
eventos passaram a ser realizados
concomitantemente, sendo que o
segundo é criado para debater questões
científicas e técnicas da Saúde.
Intensificada municipalização no Estado
de São Paulo, com adesão ao SUS
da quase totalidade dos municípios
paulistas.

de sua capacidade de interferir nos rumos do
Sistema. Além da PEC-169, ganharam destaque nos debates a NOB-01/96 – por meio da
qual, a partir de 1988, os recursos do Piso de
Atenção Básica (PAB) passaram a ser destinados aos municípios – e a criação do Reforço
à Reorganização do Sistema Único de Saúde
(ReforSUS).
Este último, que visava investir na recuperação da rede física do setor, foi instituído no
final de 1996, por meio de um acordo de empréstimo entre o governo brasileiro, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o
Banco Mundial (BIRD), no valor de US$ 577
milhões. O dinheiro destinava-se à compra de
equipamentos médico-hospitalares, unidades
móveis, execução de obras de reforma e ampliação de estabelecimentos de Saúde, além de
projetos para a melhoria da gestão do Sistema.
O COSEMS/SP, a partir de 1998, apresentou outra inovação: os encontros estaduais
dos secretários municipais de Saúde passaram
a ser realizados concomitantemente aos congressos, sendo que estes últimos foram criados
com a finalidade de colocar em debate questões científicas e técnicas específicas da área.
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Entrevista – Gestões de 03/1997 a 04/1999 e de 04/1999 a 06/2000

Se a EC-29 não fosse aprovada,
o SUS corria risco de vida
Gilberto Tanos Natalini
28/03/1952, Rio de Janeiro, RJ.
Médico, cirurgião geral.
Secretário de Saúde de Diadema.

Em que contexto assumiu a presidência do COSEMS/SP?
Gilberto Tanos Natalini – Começava o processo de pactuação entre Ministério, estados e municípios e de expansão do Programa Saúde da Família (PSF) pelo país. Foi muito rico: municipalizamos, em um ano, mais
de cinco mil municípios brasileiros, que aderiram ao SUS. Em São Paulo,
só havia três municípios não-municipalizados. Quando assumi, tínhamos
1.800 equipes de PSF no país inteiro. Três anos depois, contávamos com 18
mil equipes de PSF espalhadas pelo Brasil. Buscamos levar o COSEMS/SP
e o Conasems para dentro da discussão política da aprovação da Emenda
Constitucional nº 29, que ocorreu no meu segundo mandato. Foi uma
mobilização intensíssima!
A aceitação dos secretários municipais foi grande?
GTN – Sim, fomos muito bem recebidos. Realizamos vários encontros
para discutir a pactuação entre governo, sociedade civil, prefeituras, santas casas e demais parceiros do SUS. Foi uma movimentação no Estado
inteiro; os secretários vinham com freqüência às reuniões de direção do
Conselho, que, dificilmente, não contavam com 70 ou 80 deles. Todo esse
processo foi apoiado pelo presidente que me antecedeu, o Arthur Chioro,
e pelos que nos sucederam.
No período, como era a relação na CIB?
GTN – Como sempre, era uma relação “entre tapas e beijos”... Disputávamos muito com o Estado. Foi um momento difícil para o COSEMS/SP,
inclusive, para se definir melhor qual era a sua função no Sistema. Com a
municipalização, tanto o Ministério quanto o Estado perderam poder, que
passou aos municípios. Então, é óbvio que o processo não foi tranqüilo,
porque isso não existe em um processo de divisão de poder. Mas conseguimos fazer um trabalho suprapartidário. O que estava em jogo era o SUS!
Como avalia a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29?
GTN – Foi aquém do que queríamos, porque foi parcelada. É uma luta
sem fim, pois a queda de braço acontece entre as áreas social, da Saúde,
da Educação, econômica e as outras necessidades sociais que disputam o
financiamento público. De qualquer forma, se a Emenda não fosse aprovada, o SUS corria risco de vida. Conseguimos mantê-lo vivo, mas ele
ainda não recebeu alta: está convalescente!
Que papel tem o COSEMS/SP nesse contexto?
GTN – É enorme, não só na exigência da questão do financiamento fixo e
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definido, claro e necessário, como também na questão da organização do
Sistema, pois existem muitos problemas dessa ordem, do ponto de vista
político e técnico. Ele deu um passo grande para a municipalização, mas é
preciso ir corrigindo o rumo, como a regionalização, a discussão da Programação Pactuada Intetrada (PPI), o que está na alçada dos que militam
pelo SUS e seus aliados.
Os principais entraves da municipalização eram, no início, técnicos ou políticos?
GTN – Era uma questão principalmente política, porque envolvia divisão de poder. Descentralizar se fazia necessário; o Ministério da Saúde
jamais daria conta de assumir 18 mil equipes do PSF, em todo o país, se
os municípios não tivessem assumido a gestão da Saúde. Mas os estados
tinham medo de perder o controle da situação – o que vemos hoje que
não aconteceu. Creio que, atualmente, o ponto central é mesmo avançar
na organização do Sistema...
O gestor municipal de Saúde temia a responsabilidade da descentralização?
GTN – Um pouco, pois a responsabilidade é muito grande. Mas creio que
essa precaução era menor do que a vontade de espalhar o SUS pelo Brasil.
Criamos quase que uma romaria levando a mensagem de que era preciso
construir o SUS. As pessoas se diziam militantes, soldados do SUS. Havia
esperança de que as coisas caminhariam bem e isso venceu o medo de
assumir responsabilidades. Os gestores municipais da Saúde, inclusive, foram agentes importantíssimos no convencimento dos prefeitos; estes sim
não queriam agregar mais responsabilidades...
Em sua gestão, foram conquistados novos recursos para a Saúde. Como isso
se deu?
GTN – Tivemos várias conquistas, antes mesmo da aprovação da Emenda
Constitucional nº 29, trazendo dinheiro novo para a Saúde. Por exemplo,
tivemos o ReforSUS, que significou melhoria de teto para municípios e
estados; a descentralização também ganhou dinheiro do Ministério... Mas
como o dinheiro disponível nunca foi suficiente, os municípios sofriam,
porque, geralmente, são os únicos que cumprem a Emenda nº 29, que lhes
determina a aplicação de 15% ou mais do orçamento na Saúde. Mesmo
hoje, observamos pelo menos uns 12 estados que não cumprem a EC-29
e colocam, para a Saúde, recursos abaixo dos 12% definidos pela EC-29,
para a sua esfera. Os Cosems têm que estar alerta.
Por que isso ocorre?
GTN – Veja, isso não é uma questão político-partidária! É uma questão de
defesa da vida. Mas, dentro dos governos, há uma “queda de braço” entre
os setores social e os outros. Se o setor social, particularmente a Saúde, não
gritar, a tendência sempre é de se dizer que a área tem muito dinheiro e
que ele está sendo mal empregado. O que não é verdade; nosso per capita é
US$ 150 por habitante/ano. É muito pouco para um país que quer entrar
no terceiro milênio como um país emergente. O grande inimigo do SUS
é a insuficiência de financiamento, porque o sistema faz promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. São quatro atividades grandes, que dispõem de recursos pífios. Na verdade, o SUS opera um milagre: até a água
mineral que tomamos tem a aprovação da Vigilância Sanitária. Grande
parte da vida do país passa pelo Sistema.
46
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1999 | 2000

EC-29 definiu fontes de
financiamento para a Saúde
Vinculação do financiamento do SUS aos orçamentos da União, estados
e municípios renovou esperanças dos gestores, mas não assegurou a forma
como os recursos seriam destinados às ações da Saúde.
Apesar das pressões contrárias da área econômica do Governo Federal (segundo mandato
de FHC), a mobilização nacional dos defensores do SUS deu resultado: em setembro de
2000, foi sancionada a Emenda Constitucional nº 29 (EC-29). Depois de sete anos de lutas, a PEC-169, enfim, institucionalizava-se,
passando a definir as fontes de financiamento
do SUS. A Emenda fixou percentuais mínimos
a serem investidos anualmente na Saúde, pela
União, pelos estados e pelos municípios. Foi
uma das mais importantes conquistas da área,
pois assegurou orçamento fixo ao Sistema.
A EC-29 vinculou os recursos da Saúde à Mobilização de médicos e gestores pelo aumento de
recursos para o SUS (Brasília, 1999).
“variação do Produto Interno Bruto (PIB)”,
ou seja, obrigou o Governo Federal a destinar
um percentual igual ao da variação do crescimento do país à área da Saúde, criando, desse
modo, um mecanismo perene que impede a
União de promover cortes no orçamento da
pasta. Nas demais esferas, a Emenda estipu- Emenda carecia ainda de regulamentação, ou
lou, aos Estados, a aplicação de, no mínimo, seja, de que fossem estabelecidas as especifi12% do que for arrecadado em impostos (per- cidades de aplicação dos recursos da Saúde.
centual que pode variar para mais, nunca para Além disso, era necessário um movimento
menos) e, aos municípios, pelo menos 15% da político para que todos cumprissem a lei. Os
municípios foram os que mais cresceram no
suas arrecadações, para a área da Saúde.
A luta do Conasems, Cosems e de outros aporte de recursos ao sistema. Infelizmente
atores da Saúde terminava vitoriosa; porém, ainda temos que conviver com o problema do
uma nova jornada normativa tinha início: a não-cumprimento dos repasses determinados
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pela lei por alguns entes federados. “Mesmo
hoje, em 2007, observamos pelo menos 12 estados brasileiros que não cumprem a Emenda,
aplicando recursos em outros setores”, afirma
Gilberto Natalini, reeleito presidente do COSEMS/SP na gestão 1999/2000. Desde então,
o debate ganhou centralidade na pauta de discussões do COSEMS/SP.

Carta de Praia Grande
A partir de 1999, no XIII Encontro de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, realizado no município de Praia Grande, na Baixada
Santista, o COSEMS/SP passou a sistematizar
as bandeiras de luta, diretrizes, posicionamentos políticos e prioridades de atuação nas chamadas “Cartas”, produzidas anualmente, no
fim de cada encontro, que levariam o nome do
município que recebeu o evento. A primeira foi
intitulada “Carta de Praia Grande” (reproduzida na página 52). No contexto das ações de
estruturação e maior mobilização da entidade
no Estado, destacou-se também a criação, em
1999, do “Jornal do COSEMS/SP”.

Principais fatos
1º de janeiro de 1999 – Fernando
Henrique Cardoso inicia segundo
mandato na Presidência da República.
9 a 11 de abril de 1999 – XIII Encontro e
II Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo
ocorrem no município de Praia
Grande. Bandeiras de luta, diretrizes e
posicionamentos políticos do COSEMS/SP
passam a ser sintetizados nas “Cartas”
tiradas desses eventos.
6 a 8 de julho de 2000 – Realizados o XIV
Encontro e III Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, em Ribeirão Preto.
Criado o “Jornal do COSEMS/SP”.
13 de setembro de 2000 – Após amplas
mobilizações, Congresso Nacional aprova
Emenda Constitucional nº 29.

Encontro de secretários municipais de Saúde de São Paulo (Praia Grande, 1999).
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Carta de Praia Grande, 1999
Os Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo, reunidos no “II Congresso e XIII
Encontro de Secretários Municipais de Saúde”, no
município de Praia Grande, entre os dias 9 e 11
de abril de 1999, ocasião que contou com ampla
e significativa participação dos Gestores Municipais, e possibilitou a análise dos reais avanços e
desafios colocados pelo processo de municipalização em nosso Estado, vem reafirmar seu compromisso com o processo de consolidação do SUS.
Nesse sentido, manifestam a intenção de
avançar na implantação da descentralização,
continuando a estimular nossos municípios a
assumirem suas responsabilidades gestoras e exigindo, do Gestor Estadual cumprimento de suas
responsabilidades legais na condução da política
estadual de saúde, através do exercício de suas
funções de gestão, regulação, co-financiamento
e cooperação técnica, bem como, pactuando, na
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as ações
a serem suplementarmente executadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Assim, define-se a seguinte agenda que deverá orientar as ações do COSEMS/SP, durante o
próximo biênio:
1. Desencadeamento, junto à SES, de plano político de alocação dos recursos financeiros do
SUS, acompanhado de plano técnico, elaborado com os Municípios, orientado pelas regras da PPI;
2. Profissionalização da Câmara Técnica junto
à CIB, composta por técnicos da SES e dos
municípios, para que esta forneça elementos
necessários para a correta tomada de decisão
por parte dos gestores;
3 Alocação de recursos com base no planejamento, necessidades, capacidade instalada
própria e indicadores sociais, desconsiderando a forma retrógrada da série histórica;
4. Cumprimento das normas legais para a
transferência de recursos financeiros aos prestadores, ouvindo e acatando as deliberações
das instâncias colegiadas;
5. Garantia de repasse, de imediato, dos recursos
financeiros para cobertura de procedimentos
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de alta complexidade, conforme a demanda;
6. Solicitar, ao Conselho Nacional de Saúde, os
recursos do seguro obrigatório de acidentes
de trânsito para os Municípios que prestam
atendimento às vítimas e recorrer ao Ministério Público para que haja cumprimento desse
repasse financeiro;
7. Maior participação do COSEMS/SP no Conselho Estadual de Saúde, tendo em vista ser
este a instância máxima do SUS no Estado,
sendo o seu efetivo funcionamento garantia
para o bom desempenho do SUS;
8. Fortalecer o COSEMS/SP e ampliar a representatividade, com maior participação dos
representantes regionais;
9. Disponibilizar aos Municípios, com transparência, a demonstração e a alocação dos recursos financeiros da SES;
10. Buscar maior contrapartida da SES no custeio
da ações de saúde no âmbito dos Municípios;
11. Buscar a desburocratização das formas de transferências e aplicação dos recursos financeiros;
12. Apoiar, técnica e financeiramente, a montagem
e manutenção de consórcios municipais;
13. Alocar financiamento compatível aos Municípios que sofrem a interferência da sazonalidade;
14. Respeito à autonomia dos Municípios na gestão da utilização das verbas de programas repassados ao Estado pela União, considerando a
decisão do COMUS e do Plano Municipal de
Saúde;
15. Solicitar que o Secretário da Saúde dote as
DIRs de pessoal técnico capacitado e qualificado para desenvolver papel de regulador do
sistema de saúde, como instância técnica na
articulação regional;
16. Defender as propostas de emenda constitucional
que garantem a estabilidade orçamentária para
a saúde, propiciando maior aporte de recursos e
garantindo cumprimento das metas do SUS;
17. Lutar pela disponibilização de recursos estaduais para atender a situações emergenciais
dos Municípios;
18. Lutar pela criação de Conselho Gestor para
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todos os Hospitais Públicos Federais, Estaduais, Municipais e Universitários;
19. Assessorar os Municípios visando a criação de
protocolos técnicos de atendimento e de critérios de referência e contra-referência;
20. Realizar, pelo COSEMS/SP, um Encontro de
Municípios plenos em atenção básica para
que se possa discutir os problemas comuns,
permitir trocas de experiências e incentivar a
habilitação na Gestão Plena do Sistema;
21. A Diretoria do COSEMS/SP deve visitar as
CIRS para motivar os Municípios plenos da
atenção básica;
22. O COSEMS/SP deve buscar a eqüidade no
financiamento do SUS;
23. Incentivar a capacitação técnica dos gestores
municipais, criando a Escola Permanente de
Formação de Gestores, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e a Faculdade de
Saúde Pública, com prioridade a cursos regionais;
24. Priorizar a realização da PPI, como instrumento de planejamento, que garanta a referência e contra-referência aos serviços ambulatoriais de média, alta complexidade e internações;
25. Rediscutir as exigências na habilitação dos
pequenos municípios, principalmente no tocante à Vigilância Sanitária, UAC, etc;
26. Lutar pela revisão de exigências dos Conselhos, como por exemplo: Conselho Regional
de Enfermagem (COREN), Conselho Regional de Farmácia (CRF), etc, frente às condições financeiras dos municípios;
27. Incentivar os pequenos municípios a realizarem
mudanças no modelo assistencial, implantação
do médico de família e exigir financiamento,
federal e estadual, justo e diferenciado;
28. Realizar Encontro Estadual sobre Vigilância
em Saúde, em conjunto com a Secretaria de
Estado e a Secretaria Nacional de Vigilância
Sanitária do Ministério da Saúde;
29. Promover a capacitação dos gestores municipais com recursos do VIGISUS;
30. Alertar os secretários municipais sobre a importância de regularizar o destino final das
carcaças de animais abatidos pelos Centros de
Controle de Zoonoses;

31. Buscar uma definição alternativa da forma
de pagamento do código 7, de modo que, no
futuro, não ocorram problemas trabalhistas;
32. Realizar parceria com o CREMESP na agilização de processos éticos por cobrança de
honorários de pacientes do SUS;
33. Defender que os hospitais universitários fiquem sob gestão municipal, respeitando as
decisões das CIRs e do Conselho Estadual de
Saúde;
34. Propor a criação de fundo de emergência
estadual para socorro aos municípios em situações de calamidade pública, catástrofes e
epidemias;
35. Buscar parcerias com o COREN para implantação do PROFAE e solicitar prazo para
os atendentes de enfermagem enquanto não
ocorrer a capacitação do referido programa;
36. Incentivar a criação de protocolos médicos
regionais;
37. Recorrer ao Ministério Público, sempre que
for necessário, para o cumprimento dos preceitos legais do SUS;
38. Estimular a criação de instâncias regionais
do COSEMS/SP;
39. Valorizar a participação popular em todos os
níveis, pois é um elemento fundamental no
processo de consolidação do SUS.
Moções aprovadas:
1. Agradecimento ao empenho da Secretaria
Municipal de Saúde de Praia Grande na
acolhida a todos os participantes do II Congresso;
2. Agradecimento ao empenho e dedicação aos
funcionários do COSEMS/SP;
3. Solidariedade ao Secretário de Saúde de
Santos, bem como, a todos os profissionais
daquela Secretaria, pela dedicação e empenho no combate à epidemia de dengue no
município. Expressamos também a disposição de contribuir, da forma que for possível,
nesse processo;
4. Apoio à municipalização do município de
São Paulo, respeitando os princípios do SUS.
Ao reconhecer a complexidade desse processo,
salientamos a importância da municipalização da Capital paulista para o processo de
consolidação do SUS, em âmbito nacional.
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Carta de Ribeirão Preto, 2000
A Assembléia do XIV Encontro de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo,
realizada em Ribeirão Preto, de 6 a 8 de julho
de 2000, considera:
Desde a Constituição Federal de 1988 e as
Leis Orgânicas da Saúde os municípios têm assumido o papel preconizado nas legislações e
têm sido o principal motor dos avanços do Sistema Único de Saúde.
Hoje, com parcos R$ 17,00 mensais por
brasileiro, somos responsáveis pela promoção e
assistência à saúde de todos os brasileiros, particularmente dos 120 milhões de cidadãos, que
não contam com outro serviço de saúde.
O SUS é, hoje, a proposta de reforma do
Estado Brasileiro que concretiza, no dia a dia,
o embate contra o neo-liberalismo mundial,
responsável pela exclusão social de milhões. No
SUS não há excluídos. Nossa luta é pela garantia do direito à saúde.
O COSEMS/SP, desde sua fundação e nos
últimos quatro anos, foi o canal de viabilização
da descentralização no Estado de São Paulo,
incentivando os municípios à habilitação, promovendo reuniões em todas as regiões de saúde
do Estado, capacitando os gestores municipais e,
principalmente, mantendo o espaço democrático para discussão de idéias em nossas reuniões
mensais, Bipartite e Comissões.
Quando assumimos essa gestão havia menos
de 30 municípios como gestores da saúde. Hoje,
temos quase todos como gestores plenos do sistema ou básicos, mudando, quantitativamente e
qualitativamente, a responsabilidade da assistência e promoção da saúde aos paulistas.
A cada Encontro anual de Secretários, cresceu a participação dos municípios, tendo, neste
Encontro, quase 250 Secretários, demonstrando
o compromisso assumido com o SUS, mesmo
neste momento de recomposição política municipal, significando que o SUS está profundamente enraizado e a garantia de sua plena
continuidade, mesmo com eventuais mudanças
políticas no município.
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A construção do Sistema Municipal de Saúde avançou, com destaque, para a Assistência
Básica, seja pela implantação de Saúde da Família, agentes comunitários, reformulação do
atendimento das unidades de saúde, melhoria
nos pronto - atendimentos graças ao trabalho
incansável das equipes de saúde municipais, coordenadas pelos secretários de saúde e ao apoio
político e financeiro dos Srs. Prefeitos. Este envolvimento tem comprometido grande parcela
de recursos municipais, o que tem garantido a
expansão e melhoria de qualidade destes serviços. O COSEMS/SP foi um dos promotores
de dois grandes eventos sobre Saúde da Família, realizados em São Carlos e Ribeirão Preto
que, sem dúvida, são marcos da implantação da
Saúde da Família, em nosso Estado.
Os municípios de São Paulo, com a coordenação do Cosems, têm garantido as ações de
vigilância epidemiológica à população e responderam, rapidamente, à proposta do Ministério
da Saúde de Certificação em Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças. Fomos o 1º
Estado a certificar municípios e em número de
municípios certificados. Este processo, em parceria com o Estado, teve a direção do COSEMS/
SP na sensibilização e orientação dos secretários, garantindo, ao mesmo tempo, os critérios
técnicos necessários. Raros são os municípios
que não têm conseguido cumprir as etapas, não
burocráticas, da certificação.
Na estruturação da Vigilância Sanitária,
por proposta do Congresso de Praia Grande,
realizamos um Encontro Estadual, balizador de
documentos que deverão nortear e avançar na
construção do Sistema Municipal de Vigilância
Sanitária, proposta esta já encampada, tanto
pela Agência Nacional, como por outros estados.
Se os avanços na área de Atenção Básica são
inegáveis, o mesmo não ocorreu com os serviços de Média e Alta Complexidade, que ainda
continuam sendo oferecidos na lógica da oferta
e não da demanda, não cumprindo sua função
de apoio à Assistência Básica, e não contribuin-
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do para implantar o modelo assistencial SUS,
e constituindo a resistência do velho modelo
Inampiano dentro do SUS. A não implementação da Programação Pactuada Integrada (PPI),
como preconizado pela NOB 1/96, nestes dois
anos em que os municípios assumiram em massa as suas competências de gestores da saúde,
está sendo um fator decisivo para a manutenção
desta distorção no atual modelo assistencial.
A nossa relação com o gestor Federal se, por
um lado, tem sido de parceria, por outro, tem
sido turbulenta, pela fertilidade em produzir
portarias, sem discussão com os gestores municipais e causando transtornos importantes.
Como exemplo, podemos citar a inclusão de
novos procedimentos na tabela, sem recursos
correspondentes, Campanhas com Sociedades
de especialidades que marginalizam o gestor
municipal etc.
O gestor Estadual, nestes últimos quatro
anos, não assumiu plenamente o papel previsto
na NOB 1/96, provocando disputas pela execução de serviços com os municípios, e deixando
de contribuir na garantia da eqüidade do SUS,
quando não realiza o seu papel de regulador
do sistema no nosso Estado. Se por um lado é
elogiável o esforço da Secretaria Estadual de
Saúde em incentivar a implantação da estratégia de Saúde da Família, inclusive com repasses
de recursos para alguns municípios, por outro
lado, não compreendemos a resistência em assumir este repasse a todos os municípios, fundo
a fundo, e não de forma convenial, forma esta
desatualizada para repasses de custeio e que o
próprio Ministério da Saúde vem abandonando. O COSEMS/SP conseguiu por meio de mobilização política aprovar, por dois anos, emenda ao Orçamento do Estado prevendo repasse
de “PAB Estadual”, que não foi viabilizado na
execução orçamentária.
A PEC da Saúde, resultado de ampla negociação política, coordenada pelo Presidente do
Conasems, Dr. Gilberto Natalini, foi aprovada
na Câmara Federal, e, em 1º turno, no Senado
Federal. Cabe-nos agora, manter a mobilização
dos Secretários Municipais e das entidades para

que não haja retrocesso na votação do 2º turno
e que seja, finalmente, aprovada, garantindo
mais recursos para o SUS.
Finalmente, estaremos empenhados em incentivar os futuros gestores municipais na realização de Conferências Municipais de Saúde
e da Conferência Estadual, no 1º semestre de
2001, pois entendemos que na construção do
SUS é fundamental o Controle Social.
Cabe-nos, neste final de mandato, garantir
a continuidade da defesa do SUS, acima das
políticas partidárias, para que continuemos a
avançar, particularmente, na garantia de eqüidade dos serviços de média e alta complexidade,
na relação com os gestores Estadual e Federal e,
principalmente, na discussão e preparação dos
futuros gestores municipais.
Moções aprovadas:
1. Moção de aplauso ao Presidente do Conasems e COSEMS/SP, Dr. Gilberto Natalini,
pela importante vitória na aprovação da
PEC da Saúde, que está em sua tramitação
final. Este é o resultado de uma grande habilidade política, de poder de aglutinação e
fruto de grande empenho, significando um
marco histórico no avanço da consolidação
do SUS, em nosso país.
2. O COSEMS/SP deve encaminhar à Comissão
Bipartite a solicitação de revisão urgente dos
tetos financeiros municipais que não tiveram reajuste compatível com o aumento da
tabela SIA e SIH e com a inclusão de novos
procedimentos.
3. O COSEMS/SP deve encaminhar à Bipartite solicitação de revisão de tetos financeiros
para municípios que ampliaram serviços de
internação e ambulatoriais, para garantir o
SUS, em nosso estado.
4. Moção de agradecimento à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, ao Sr.
Prefeito Municipal e, especialmente, ao Secretário Celso pela calorosa acolhida aos
participantes deste Encontro.
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2001 | 2002

Regionalização buscou
garantir eqüidade
NOAS definiu que estados deveriam instituir Regiões de Saúde,
objetivando organizar redes regionalizadas cooperativas, garantindo
atendimento em qualquer nível de atenção à Saúde
No Brasil, existem milhares de municípios de
pequeno porte, com número reduzidos de habitantes, que não têm condições de assumir
a crescente complexidade e incorporação de
tecnologia na atenção à Saúde, principalmente no que se refere as ações de Média e Alta
Complexidade. Assim, no processo de descentralização, surgiu a necessidade de que os
municípios fossem agregados em Regiões de
Saúde, de modo a se equacionar as iniqüidades existentes entre eles. Essa estratégia, discutida pelos gestores municipais de Saúde,
tornou-se uma meta prioritária que foi largamente debatida por todas as esferas do Sistema, levando o Ministério, em 2001, a aprovar
uma nova Norma Operacional de Assistência
à Saúde (NOAS), que deu início ao processo
de regionalização do SUS.
A NOAS, de 2001, apontava para a necessidade da criação das Regiões de Saúde, configuradas a partir de um desenho que levava
em conta as desigualdades de estrutura e oferta de serviços nos diversos níveis de Atenção
entre os municípios vizinhos. Definia que, se
um conjunto de municípios de uma mesma
Região de Saúde não dispusesse da estrutura
para oferecer todos os níveis de atendimento,
seria necessário garantir, àquelas populações
acesso aos serviços de Saúde, de maior complexidade, mediante o estabelecimento de
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“compromissos e pactuações” entre os gestores de diversas regiões.

Desenho regional
Para organizar a regionalização, a NOAS
criou então, as seguintes categorias: Município-Sede do Módulo Assistencial e Município-Pólo – definidos a partir da capacidade
instalada para oferta de serviços e da referência que representavam para os municípios de
uma determinada região ou microrregião. De
acordo com a NOAS, o processo de regionalização, em cada Estado, deveria contemplar
uma lógica de planejamento integrado, para
identificação de prioridades de intervenção
coerentes com as necessidades de saúde da
população. A Norma indicava que as secretarias estaduais de Saúde eram responsáveis
pela elaboração de um Plano Diretor de Regionalização (PDR), que deveria ser submetido à aprovação da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) e do Conselho Estadual de
Saúde (CES). O Plano deveria descrever a organização do Estado em Regiões e Microrregiões de Saúde e Módulos Assistenciais, além
de identificar as prioridades de intervenção,
em cada um desses locais.
A partir desse desenho, seria viável a realização de um Plano Diretor de Investimento
(PDI), evitando-se a concentração de ofertas
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de serviços e ações somente em determinados pólos, por exemplo, as capitais. A NOAS
também manteve a definição na NOB-96
de que os gestores deveriam fazer a Programação Pactuada Integrada (PPI) como um
instrumento para garantir acesso a todos
aos serviços de Média e Alta Complexidade.
Mesmo tendo sido realizada a organização
dessas regiões, microrregiões, a definição de
módulos assistências com suas sedes e municípios pólo, o PDI e a PPI não aconteceram na prática. Dificuldades técnicas e dos
gestores e a falta de novos recursos financeiros para incrementá-la fez com que todo o
esforço não se concretizasse e a PPI não se
efetivasse, frustrando todos os envolvidos.
No estado de São Paulo, a regionalização
ganhou centralidade durante o XV Encontro
e IV Congresso de Secretários Municipais de
Saúde, realizado em 2001, na cidade de Sorocaba (veja “Carta de Sorocaba”, na página
60). A estratégia ainda representa um grande desafio para a consolidação do SUS. “Os
municípios criticaram a rigidez da NOAS,
em termos de organização do Sistema; mas
defendo que devemos flexibilizar a Norma

na prática”, afirma José Ênio Sevilha Duarte,
presidente do COSEMS/SP em 2001/2002. O
fato de os municípios terem avançado timidamente neste processo levou o COSEMSP/
SP a priorizar a formação técnica dos gestores, realizando cursos, seminários e palestras
sobre o tema.

Principais fatos
Março de 2001 – Realizados XV Encontro
e IV Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo, em
Sorocaba.
27 de fevereiro de 2002 – Assinada
Norma Operacional de Assistência à
Saúde (Noas), estabelecendo critérios
para a regionalização do atendimento.
20 A 22 de junho de 2002 – Realizados
XVI Encontro e V Congresso de
Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo, em Jundiaí.

Congresso de secretários municipais de Saúde de São Paulo (Sorocaba, 2001).
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Entrevista – Gestões de 07/2000 a 03/2001, de 03/2001 a 03/2003 e de 03/2003 a 03/2005

Município forte é uma cultura nova, que
está sendo desenvolvida
José Ênio Sevilha Duarte
14/01/1941, Rancharia, SP.
Médico sanitarista.
Secretário de Saúde de Marília.

Que avanços ocorreram na regionalização da Saúde, em sua gestão?
José Ênio Sevilha Duarte – Houve algumas iniciativas normativas, como
a Norma Operacional Básica (NOB) 96, que, ao propor a Programação
Pactuada Integrada (PPI), trouxe a discussão da regionalização. Entretanto, se, com esta NOB tivemos avanços significativos na Atenção Básica, na
regionalização, muito pouco se avançou. Foi, então, que surgiu a proposta
de se fazer a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), que não
revogou a NOB-96 , e sim a complementou ao trazer uma abordagem mais
ampla e detalhada da regionalização. Criou-se o Plano Diretor de Regionalização (PDR) o Plano Diretor de Investimentos (PDI), numa tentativa
de se retomar e avançar neste processo. Foram feitas muitas reuniões, encontros regionais, debates na Diretoria e no Conselho de Representantes
do COSEMS/SP, mas concretamente pouco avançamos, até, entre outros
motivos, por resistência dos municípios.
Por que resistiam?
JESD – Por vários motivos, mas um dos que mais se destacava era o do
financiamento, que, na época, como hoje, era insuficiente. Chegamos a
iniciar a Programação Pactuada e Integrada (PPI) no estado, com grande
dificuldade, mas com empenho dos gestores e técnicos municipais e estaduais. No entanto, não conseguimos fechar pela falta de 10 milhões de
reais – morremos na praia.
Qual era a posição dos secretários municipais em relação à NOAS?
JESD – O Conasems acabou concordando com as proposições, em nível
nacional, e participou ativamente das discussões, alterando muita coisa do
texto inicial do Ministério. Mas não foi uma discussão tranqüila; havia resistências de um lado, mas também o entendimento, que acabou prevalecendo,
de que, naquele momento, a tentativa de se desencadear um processo que
envolvesse todos os municípios e estados para se avançar na questão da regionalização era necessário e prioritário. Tanto que alguns dos instrumentos
fundamentais da NOAS, como a PPI, o PDR e o PDI, foram mantidos no
Pacto. Houve, inclusive, quem, ao ler o Pacto e se deparar com estes instrumentos, dissesse que “nada tinha mudado”. Na verdade, mudou sim, acabou
a rigidez dos modelos de regionalização da NOAS, permitindo modelos que
se adaptem às diferentes regiões do país, deu mais poder às CIB e, entre
tantos outros avanços, a proposta dos Colegiados de Gestão Regionais, que
considero a mais importante e estrutural do Pacto.
56
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Quais eram as críticas principais à NOAS?
JESD – A mais freqüente, além do financiamento, era a excessiva normatização. Eu defendia que deveríamos flexibilizá-la na prática e, em São Paulo, começamos a fazer isso; por exemplo, a sede de módulo teria que ter leitos para
as especialidades básicas; convencemos o MS e aprovamos, na nossa CIB, que
poderíamos ter módulos sem leitos. Outro grande entrave foi fazer PPI sem
dinheiro novo, pois isto implicava tirar recursos de uma região para outra.
Não conseguimos esse dinheiro novo e, em seguida, houve as mudanças de
governo – estadual e federal – e ficamos esperando as novas diretrizes, que
demoraram dois anos para chegar. Precisamos ficar atentos para que isto não
se repita, pois seria trágico, principalmente para os municípios.
O Piso da Atenção Básica (PAB) não representou um avanço para o funcionamento?
JESD – O PAB foi uma proposta interessante, e talvez a mais importante, da
NOB-96. Pela primeira vez, tivemos o repasse per capita, o que muito contribuiu para o avanço e a qualificação da atenção básica, além de encontrar uma
maneira de ninguém perder: o piso foi estabelecido em R$ 10,00, quem tinha
menos foi para o piso e quem tinha mais continuou com o mesmo valor
até o limite de R$ 18,00. Não dava para fazer isso com a PPI da NOAS, seria
necessário muito dinheiro. Mas, com estas experiências positivas e negativas,
podemos conduzir agora com mais cautela; se não temos todo o recurso agora, podemos ir incorporando os recursos novos que certamente virão. Precisamos também concentrar os nossos esforços no processo de organização
da regionalização, isto é novo no SUS. Aqui também o modelo vigente é o
“inampiano, baseado em séries históricas, na oferta e não na demanda, centralizado onde há a oferta etc. Precisamos, com urgência, superar esta fase de
discussão do conceito – até porque ele já é muito antigo – e de que é necessária a regionalização, para a concretização dela. Isto será revolucionário. Para
tanto, precisaremos de muito apoio dos gestores estaduais e federal, com a
preocupação de que, como eles são mais antigos, talvez estejam mais impregnados com o modelo “inampiano”.
Como a formação política histórica do país interage com a construção do SUS?
JESD – No Brasil, a descentralização e o fortalecimento dos municípios são
muito recentes, conseqüência da nossa pouca experiência com democracia
– de 1946 a 1963 e de 1985 até hoje. Pouquíssimo tempo! Fora isso sempre
estivemos em regimes centralizadores. O conceito de descentralização, com o
município forte, realmente com poder, faz parte da redemocratização. No regime militar, o discurso passou a ser que o município é frágil e, se descentralizar o dinheiro, o Prefeito priorizará fontes luminosas; portanto, os recursos
precisam ficar centralizados no governo federal e, no máximo, no Estado.
Como isso pode ser visualizado na atualidade?
JESD – Sinto que o SUS, com toda a sua ousadia e modelo mundial de política pública de Saúde, pelo menos como formulação, ainda não foi entendido
e apropriado por grande parte da população e nem por nossos dirigentes
– Executivo, Legislativo e Judiciário. A votação contra a CPMF demonstrou
isso! “A Saúde não precisa de mais dinheiro, precisa gastar melhor” era uma
fala freqüente, ignorando os grandes avanços e benefícios que o SUS, nos
últimos 25 anos, tem trazido para a população brasileira.
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Carta de Sorocaba, 2001
O município e a regionalização na
construção do SUS
Neste IV Congresso, que é o XV Encontro dos
Secretários Municipais de Saúde do Estado de
São Paulo, queremos reafirmar nosso compromisso com o Sistema Único de Saúde (SUS), a
mais avançada experiência de reforma do Estado Brasileiro. O direito à Saúde, apesar do texto
constitucional, ainda é um direito a ser conquistado e deve ser buscado por todos os gestores
municipais, garantindo, desta forma, os princípios do SUS, quais sejam: a universalidade, a
eqüidade, a integralidade, a intersetorialidade,
a regionalização, a hierarquização, com a participação efetiva da sociedade para garantir o
controle social.
O movimento sanitário brasileiro, durante
décadas, vem apontando para a necessidade da
descentralização, por meio da municipalização
das ações de saúde. A institucionalização desta
proposta se dá com a Constituição de 1988, as
Leis Orgânicas da Saúde e com a viabilização,
através de decreto presidencial, do repasse de
recursos, fundo a fundo, para os municípios, a
partir de 1993.
Os municípios, na última década, tiveram
importante papel na ampliação e implementação de serviços de saúde, tendo sido necessária
uma significativa ampliação dos gastos do tesouro municipal para garantir o fortalecimento do SUS, sem a contrapartida proporcional
do Estado e da União. O impacto positivo da
municipalização pode ser constatado pelos indicadores de saúde, otimização da utilização dos
recursos de saúde, ampliação do acesso a todos
os níveis de atenção do sistema, entre tantos outros exemplos, melhorando significativamente
a qualidade de vida, em um movimento contra
hegemônico aos malefícios da globalização.
O Conselho de Secretários Municipais de
Saúde “Dr. Sebastião de Moraes” (COSEMS/
SP), desde a sua fundação, tem sido o grande
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promotor da descentralização no Estado de São
Paulo, incentivando os municípios à habilitação
nas diferentes formas de gestão, promovendo
reuniões em todas as regiões do Estado, formando os gestores municipais e, principalmente,
mantendo o espaço democrático para discussão
de idéias em nossas reuniões mensais, no Conselho Estadual de Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite, na Câmara Técnica, nos grupos de
trabalho e nas comissões.
Neste Congresso, onde discutimos o Município e a regionalização na construção do SUS,
fica evidente que, sem a municipalização ocorrida no estado de São Paulo, seria impossível,
hoje, estarmos discutindo a regionalização e a
hierarquização dos serviços. Esta constatação
transforma os municípios em atores importantes deste processo. Isto nos credencia a tecer
críticas e apresentar sugestões ao atual processo
desencadeado pela Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 e par-
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ticipar, efetivamente, de sua regulamentação e
operacionalização, exigindo:
maior participação do COSEMS/SP nas discussões e decisões da Comissão Intergestores
Tripartite e suas câmaras técnicas;
que os recursos que irão remunerar as ações
do Piso de Atenção Básica (PAB) ampliado
e da média complexidade sejam compatíveis com os custos dos serviços e que tenham
critérios de reajustes definidos, para não se
repetir o que ocorreu com a remuneração
fixa da atenção básica que, além de ter iniciado com valor per capita defasado, não foi
reajustado desde sua implantação, em 1998,
não obstante a inflação do setor saúde beirar
os 100%, no período;
que haja revisão das propostas recentralizadoras do Ministério da Saúde (tais como a
Pt 132), respeitando a Constituição brasileira, que coloca o município como gestor da
saúde em seu território;
que a discussão da aplicação dos recursos
financeiros do orçamento da Secretaria de
Estado da Saúde passe pela Comissão Intergestores Bipartite, antes de ser encaminhada
para aprovação no Conselho Estadual de
Saúde;
uma efetiva participação da Secretaria de
Estado da Saúde no financiamento do custeio dos serviços de saúde municipais, com
repasse financeiro fundo a fundo, pois somente assim será garantida a eqüidade em
nosso Estado;
que a operacionalização da NOAS nas regiões de saúde tenha ampla participação dos
municípios, tendo como sugestão a criação
de câmaras técnicas regionais paritárias.
Por outro lado, esta regionalização somente
alcançará os seus objetivos se os gestores municipais se conscientizarem da necessidade da
reversão do modelo assistencial, tendo como
grande estratégia a organização da atenção básica, como ponto de partida da programação no
município. Para tanto, algumas premissas tem
que ser observadas, tais como:

o financiamento da atenção básica deve ser
feito através de um único repasse per capita,
ao invés do repasse por incentivos, condicionando as decisões dos municípios, desrespeitando a diversidade do país e do estado de
São Paulo, em particular;
a efetivação do repasse financeiro através do
PAB estadual;
extensão dos incentivos financeiros estaduais para custeio da rede básica, hoje restritos
a alguns municípios que tem implantado o
Programa de Saúde da Família (PSF), para
todos os municípios do estado que tenham
implementado ou venham a implantar a
atenção básica, através da estratégia do PSF
ou outras similares;
o esforço do gestor municipal em organizar
a sua rede de atenção, definindo: a distritalização, organização da porta de entrada,
adscrição territorial, garantia formal do
acesso a outros níveis de assistência;
o aparelhamento técnico da Secretaria de
Estado da Saúde para dar suporte aos municípios na implementação do SUS;
garantir recursos para a formação e capacitação de técnicos dos municípios para atuarem nas áreas que são fundamentais para a
efetivação do SUS, tais como: planejamento,
avaliação e controle, finanças, vigilâncias e
jurídico administrativa; ampliar os polos de
capacitação das estratégias da saúde da família.
Outrossim, faz-se necessária a mudança de
postura do Ministério da Saúde com relação a
medidas que tem sido tomadas, sem a devida
discussão nos fóruns deliberativos do SUS. Podemos citar as campanhas verticais e a decisão
do condicionamento do financiamento da saúde
bucal à carga horária do cirurgião dentista.
Finalizando, o COSEMS/SP reafirma o seu
compromisso na participação efetiva em todos
os fóruns de formulação, discussão e operacionalização da NOAS, de forma a garantir a saúde como direito da cidadania.
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Carta de Jundaí, 2002
Os Gestores Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, por ocasião do V Congresso Estadual, realizado em Jundiaí, no período de 20 a 22 de junho
de 2002, considerando:
1) que o SUS é a mais avançada política pública
do país e tem conseguido importantes avanços,
apesar do projeto neo-liberal que aumenta, a
cada dia, o número de excluídos no Brasil;
2) o preceito constitucional de que saúde é direito
de todos e dever do Estado com acesso universal e igualitário;
3) a descentralização político-administrativa
com direção única em cada esfera de governo;
4) a ênfase na descentralização dos serviços de
saúde para os municípios;
5) a regionalização, como uma articulação e mobilização municipal, que leve em consideração
características geográficas, fluxo de demanda, perfil epidemiológico e oferta de serviços,
e garantia do atendimento às necessidades de
atenção à saúde da população;
6) a necessidade de superação do modelo de assistência médico-hospitalar fragmentado, iníquo
e de baixa qualidade;
7) a necessidade de se reordenar as práticas de
atenção à saúde, visando alcançar eqüidade da
assistência e garantia do acesso aos diferentes
níveis de atenção;
8) a necessidade de adoção de estratégias na atenção básica que objetivem a extensão da cobertura assistencial da população de um determinado território, levando às famílias, em suas
casas, ações/atividades multiprofissionais;
9) a necessidade da pactuação da programação
tendo em vista a garantia do acesso;
10) a necessidade da definição de uma política voltada à municipalização, por parte da Secretaria de Estado da Saúde, levando em conta as
diferentes situações de complexidade da rede
de prestação de serviços dos municípios do Estado e a inserção destes nas regiões e microregiões de saúde;
Concluem que:
Em relação à Regionalização,
1) a forma de se alcançar a universalidade e a
acessibilidade do SUS é a descentralização das
ações de saúde, com ênfase na municipalização
da gestão dos serviços de saúde, e a garantia do
60

comando único no nível local;
2) junto com a descentralização, a regionalização
e a hierarquização dos serviços de saúde são
diretrizes a serem alcançadas, objetivando a
garantia de acesso às ações e serviços de saúde
de maneira integral, independentemente da
complexidade estrutural dos municípios, com
vistas à eqüidade da atenção;
3) o processo de regionalização, que apresenta
como um dos pilares o pacto estabelecido na
Programação Pactuada e Integrada (PPI), procura reverter a lógica da programação baseada
na vontade do prestador de serviços de saúde,
para uma lógica baseada nas necessidades de
saúde da população;
4) com a regionalização, através da definição de
um território de atuação, seja ele local, microregional ou regional, e com a PPI, consegue-se
uma clara visualização dos diferentes níveis
de atenção que podem alcançar os indivíduos
residentes nestes territórios, desde a atenção
básica, até o atendimento mais complexo, impedindo, desta forma, a descontinuidade da
prestação da assistência;
5) a viabilização do processo de regionalização
passa pela necessidade do fortalecimento da
capacidade de gestão dos municípios, para que
possam aperfeiçoar os seus processos de gerência administrativa, financeira e de controle e
avaliação, considerados relevantes para o sucesso da articulação nas regiões de saúde e inter-regionais;
6) a articulação entre municípios, através de
consórcios, pode vir a fortalecer, ainda mais,
o processo de pactuação, tanto do ponto de
vista da programação como do próprio processo de regionalização;
7) a participação da comunidade através das
Conferências de Saúde, dos Conselhos Municipais de Saúde e dos Conselhos Gestores de Saúde, de forma mais qualificada (através de capacitação), certamente favorecerá uma maior
articulação regional por parte dos municípios;
8) há necessidade de reformulação das Direções
Regionais de Saúde (DIR), visando o fortalecimento da gestão municipal, tornando as DIRs
mais capacitadas tecnicamente para que funcionem como órgãos assessores e catalisadores
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na melhora qualitativa dos municípios, assim
como, coordenadores, junto com os municípios, do processo de regionalização na sua área
de abrangência;
9) é fundamental a habilitação dos municípios
na NOAS, ressaltando que os municípios-sede
de módulo devem se habilitar à Gestão Plena
do Sistema Municipal. Assim, propõem esforços concentrados dos municípios e Estado para
a conclusão da PPI Estadual;
10) a Secretaria de Estado de Saúde deve se habilitar à Gestão Plena do Sistema Estadual, para
que haja um avanço importante na construção
do SUS no Estado;
11) o Ministério da Saúde não deve continuar editando portarias que são contraditórias à NOAS
(a exemplo da portaria da Assistência ao Idoso)
ou em número incompatível com a dinâmica do
SUS municipal, criando, inclusive, obstáculos
para o avanço do processo de regionalização.
Em relação ao Financiamento,
1) a descentralização, defendida neste documento, inclui a dos recursos financeiros destinados
às ações de saúde, repassados de fundo a fundo, quer sejam do Ministério da Saúde, quer
sejam da Secretaria de Estado da Saúde;
2) é necessária a revisão dos valores da tabela SUS
nos procedimentos de média complexidade, que
têm seus preços muito defasados do custo real.
Assim, os municípios-sede de módulo e de micro-região, terão condições de garantir a assistência
necessária aos usuários de sua área de abrangência. Todavia, estes valores não devem diferenciar
prestadores públicos e privados, conforme está
sendo proposto pelo Ministério da Saúde;
3) é necessário o financiamento, por parte do Ministério da Saúde, de estratégias existentes nos
municípios que permitam mudanças positivas
em sua situação de saúde , medidas pelos indicadores da pactuação da atenção básica;
4) os repasses per capita, de fundo a fundo, do PAB,
PSF e média complexidade, devem ser revistos
periodicamente, pois a maioria dos municípios
já estão colocando a contrapartida de 15% de
seus orçamentos, atingindo já o previsto na EC29 para o ano de 2004;
5) há necessidade, por parte da Secretaria de Estado da Saúde, da definição de uma política de
financiamento do custeio da atenção, junto com
os municípios e a União, considerando os di-

ferentes graus de complexidade estrutural dos
municípios e sua inserção no sistema de saúde;
6) a Secretaria de Estado da Saúde deve implementar a descentralização através do estímulo
à municipalização, com repasse de recursos, de
fundo a fundo, de acordo com o Artigo 35 da
lei 8080/90, e do Artigo 54, do Código de Saúde do Estado de São .Paulo;
7) o Estado de São Paulo deve aumentar os recursos para a Saúde, para cumprimento da EC-29
nos próximos anos, direcionando o aumento
de recursos, prioritariamente e diretamente,
de fundo a fundo, aos municípios;
8) deve ser desenvolvida metodologia de informações de Gestão Financeira do Estado, de
fácil acesso, para que os municípios possam
acompanhar os investimentos estaduais, por
região e por município;
9) devem ser alocados mais recursos para a garantia da urgência e emergência nas micro-regiões do Estado.
Em relação a Recursos Humanos,
1) há necessidade de que se defina uma política
de Recursos Humanos para o SUS;
2) o Governo Estadual deve adotar uma política
adequada de remuneração dos servidores .estaduais municipalizados;
3) deve haver garantia de recursos aos municípios para substituição dos funcionários estaduais e federais municipalizados, sempre que
necessário for ;
4) os cursos e treinamentos de capacitação de gestores e técnicos das secretarias municipais são
fundamentais para o desenvolvimento do SUS.
Propõem, então, que o Ministério da Saúde e o
Estado ampliem o financiamento destes cursos
realizados em parceria com as Universidades.
Em relação ao Controle do Aedes Aegypti,
1) há necessidade de se elaborar um Programa de
Combate ao Aedes Aegypti pela Funasa, Secretaria Estadual de Saúde e Municípios, em
que se defina a competência de cada esfera de
governo, estratégias à sinergia de ações e apoio
técnico e financeiro aos municípios, na medida
em que o gestor municipal é o principal executor das ações de controle;
2) o Ministério da Saúde deve classificar o Estado de
São Paulo no estrato II da PPI/ECD, aceitando a
proposta da Bipartite do Estado de São Paulo.
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2003 | 2004

Com Lula, expectativa
foi de efetivação do SUS
A eleição do candidato petista para o Governo Federal, em 2002,
alimentou expectativas de maior estrutura para implementação do SUS,
mas área econômica dificultou investimentos para áreas sociais.

Posse de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência (Brasília, 2003).

Depois de dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, a
eleição, em 2002, de Luiz Inácio Lula da Silva
para o cargo supremo da Nação acendeu novas expectativas entre os defensores da reforma sanitária. “O PT tinha um balanço interessante na área da Saúde municipal, em cidades
como Santos, Campinas, Diadema e Santo
André. Tudo levava a crer que o presidente
Lula poderia dar uma guinada fundamental
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na Saúde”, afirma Aparecida Linhares Pimenta, militante da Reforma Sanitária e, então,
presidente do COSEMS/SP.
Naquele período em que se esperavam
grandes mudanças na gestão federal, o Ministério da Saúde, pasta que passou a ser comanda por Humberto Costa (PT), sofreu de fato
alterações em sua estrutura organizacional,
com a criação de novas secretarias, como a
Secretaria de Gestão da Educação e do Tra-
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Regulação intermunicipal
Em São Paulo, o COSEMS/SP manteve-se articulado em torno da organização regional do
SUS. Um dos pontos foi avançar na regulação
intermunicipal, com implantação do Cartão
SUS. Naquele período, somente dois entre os
645 municípios paulistas não estavam habilitados em nenhuma das formas de gestão da
NOB-96 (161 municípios haviam aderido à
Gestão Plena do Sistema e 482 à Gestão Plena
da Atenção Básica).
Em diversas manifestações, o COSEMS/
SP contrapôs o esforço dos municípios ao fato
de a Secretaria Estadual empregar recursos financeiros do orçamento estadual para custear
equipamentos administrados por organizações
sociais (OSs), omitindo-se do papel de articulador e co-financiador das redes hierarquizadas
e regionalizadas do SUS. Essas preocupações
estão contidas nas “Cartas” de São Paulo e São
José do Rio Preto, tiradas do XVII e XVIII Encontros e do IV e V Congressos de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo.

Principais fatos
balho em Saúde e de departamentos como o
de Apoio à Descentralização que objetivavam
fortalecer a gestão do Sistema. Em 2003, o Ministério editou também o Plano Nacional de
Saúde (PNS), iniciativa inédita que apresentou intenções e resultados a serem buscados
no período de 2004 a 2007. Seus objetivos, diretrizes e metas foram construídos a partir das
necessidades apontadas pela XII Conferência
Nacional de Saúde (CNS).
Ainda em 2003, o Congresso Nacional
aprovou o Projeto de Lei Complementar
(PLP) 01/2003, do deputado Roberto Gouveia (PT/SP), que objetivava regulamentar a
Emenda Constitucional nº 29. Sua aprovação
na íntegra passou a ocupar lugar de destaque
nos debates do Conasems e Cosems. Apesar
de alguns avanços administrativos, a área econômica do primeiro mandato de Lula, conduzida pelo ministro Antônio Palocci, dificultou
aumentos de investimentos nas áreas sociais,
inclusive a da Saúde, frustrando as expectativas dos sanitaristas.

1º de janeiro – Luiz Inácio Lula da Silva
assume Presidência da República sob
fortes expectativas de ampliação da
reforma sanitária.
18 de fevereiro de 2003 – Deputado
Roberto Gouveia (PT/SP) apresenta
Projeto de Lei Complementar (PLP) nº
01/2003 com objetivo de regulamentar a
Emenda Constitucional nº 29.
22 a 23 de março de 2003 – Realizados
XVII Encontro e VI Congresso de
Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo, na Capital paulista.
8 de novembro de 2003 – Editado Plano
Nacional de Saúde (PNS), iniciativa
inédita no país.
28 de abril a 1º de maio de 2004
– Realizados o XVIII Encontro e VII
Congresso de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo, em São
José do Rio Preto.
Mobilizações do COSEMS/SP divulgam e
estimulam processo de regionalização da
Saúde em São Paulo.
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Carta de São Paulo, 2003
O VI Congresso e XVII Encontro de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
aconteceu em um momento importante no cenário do setor Saúde, pois recentemente ocorreu a posse dos governos federal e estadual, e
tivemos a oportunidade de apresentar nossas
propostas a ambas esferas de governo, para que
sejam apreciadas e consideradas nos fóruns de
decisão do Sistema Único de Saúde (SUS).
Em 2003, completam-se 25 anos da realização do primeiro Encontro Nacional de Secretários Municipais de Saúde e 15 anos da criação
do Conasems e do COSEMS/SP.
A luta dos municípios brasileiros, com vistas
a uma resposta às necessidades de saúde de suas
populações, vem de muito tempo. No Estado de
São Paulo, a iniciativa de alguns municípios, no
final da década de 70 e início da década de 80,
desencadeou o processo de municipalização pela
celebração de convênios com o INAMPS.
Enquanto o movimento da Reforma Sanitária Brasileira forjava junto à sociedade civil o
pacto para a institucionalização do SUS, avanços na descentralização dos recursos aconteciam
com o advento das Ações Integradas de Saúde
(AIS) e, posteriormente, com o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), como
conseqüência desse pacto.
Os avanços do setor Saúde, que tiveram início com o processo de redemocratização do País,
colocaram aos municípios o chamado histórico
para assumir a gestão da Saúde em seu território. As leis 8.080 e 8.142, seguidas das diferentes
Normas Operacionais, traçaram os caminhos
da municipalização da Saúde no País.
Hoje, no Estado de São Paulo somente dois
municípios, entre os 645, não estão habilitados
em nenhuma das formas de gestão da NOB 96.
Existem 161 municípios habilitados na Gestão
Plena do Sistema e 482 habilitados na Gestão
Plena da Atenção Básica.
Os municípios comprometeram, em média,
no ano de 2002, o percentual de 18,37 de sua
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receita líquida, de acordo com os dados do SIOPS
(Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde). No conjunto, os municípios
já ultrapassaram a determinação da Emenda
Constitucional, que seria atingir 15% dos recursos próprios investidos em Saúde no ano de 2004.
O compromisso dos municípios com a saúde
de seus cidadãos, concretizado através de ações
preventivas e curativas, teve impacto positivo nos
indicadores qualitativos e quantitativos tradicionais, tais como mortalidade infantil, cobertura
vacinal, concentração de consultas e outros.
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No entanto, temos enfrentado inúmeras
dificuldades para garantir que os princípios de
universalidade e integralidade sejam conquistas
concretas da população brasileira.
O Ministério da Saúde, nos últimos anos, tem
trabalhado sistematicamente no sentido de interferir na autonomia dos municípios, criando milhares de normas, portarias, instruções normativas, que visam determinar o que os municípios
devem fazer,.desconsiderando a diversidade local
dos mais de 5.000 municípios brasileiros.
Para implantar esta política de recentralização, em desacordo com as leis do SUS, o Ministério da Saúde vinha utilizando o pagamento por
incentivos, definidos através de portarias, determinando, as ainda hoje existentes, mais de oitenta formas de repasses de recursos aos municípios.
O Estado de São Paulo, por sua vez, tem usado os recursos financeiros do orçamento estadual
para custear os serviços próprios e os equipamentos administrados pelas Organizações Sociais
(O.S.s), particularmente os hospitais, omitindose do papel de coordenar e financiar as redes hierarquizadas e regionalizadas do SUS.
No caso dos recursos repassados para os municípios pela Secretaria de Estado da Saúde, os
mesmos são esporádicos e repassados de maneira arbitrária, de forma convenial, o que restringe o seu uso.
Os municípios vivem pressionados pela demanda de sua população, tendo de responder a
uma quantidade enorme de exigências e imposições do nível federal, e sem poder contar com o
apoio técnico e financeiro do Estado para atender os problemas de maior complexidade.
O principal instrumento do gestor municipal para garantir o avanço do SUS é o cumprimento do Plano Municipal de Saúde discutido e
aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
Mas, como os recursos vêm carimbados e a
maioria dos municípios não dispõe nem de recursos financeiros nem tecnológicos, para dar
conta da integralidade da atenção à saúde, o
processo de construção do SUS no município
atravessa, na conjuntura atual, momento de extrema dificuldade.

Além disso, consideramos fundamental a definição e explicitação de uma política de Saúde
para o Estado de São Paulo, e os recursos necessários para o seu financiamento. Esta proposta
deve ser discutida e aprovada na Comissão Intergestores Bipartite e ter a aprovação do Conselho Estadual de Saúde.
A definição de uma política de Saúde para
São Paulo é mais ampla do que a definição da
política da Secretaria Estadual da Saúde.
Consideramos ainda fundamental que a Secretaria da Saúde do Estado assuma a responsabilidade, em conjunto com os municípios, pela
revisão da política de pessoal, particularmente
em relação aos funcionários municipalizados.
Nestes anos de processo de municipalização da
Saúde, a gestão do trabalho no SUS não foi
priorizada e acumulamos dificuldades que, se
não forem enfrentadas imediatamente, poderão
inviabilizar o SUS.
Propomos a retomada da implantação da
Programação Pactuada Integrada (PPI), em todas as regiões do Estado, conforme previsto na
NOB/96 e NOAS, e que vem sendo discutida
desde o ano de 2001. Para que a regionalização
prevista na PPI aconteça (tanto na construção
dos módulos, como nos pólos e nas regiões de
Saúde), além da, já citada, articulação entre
os municípios, é fundamental a cooperação financeira da Secretaria de Estado da Saúde e do
Ministério da Saúde para a garantia do estabelecimento da hierarquização do sistema nas
regiões de Saúde.
Nós, gestores municipais de Saúde de São
Paulo, embuídos da firme convicção de que o
SUS é uma das maiores conquistas do povo
brasileiro na busca de políticas públicas de inclusão e justiça social, conclamamos os novos
dirigentes da Secretaria Estadual da Saúde e
do Ministério da Saúde para que, em conjunto
com os municípios, tomemos todas as medidas
necessárias, as possíveis e as impossíveis, para
que a população tenha garantida a saúde como
direito de cidadania.

São Paulo, 22 de Março de 2003.
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Carta de São José do Rio Preto, 2004
O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” – COSEMS/SP realizou, no período de 28
de abril a 1º de maio de 2004, o VII Congresso
dos Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo, com expressiva participação de
secretários municipais e suas equipes técnicas,
e aprovou as seguintes deliberações em consonância com a Carta de Natal, resultante do XX
Congresso Nacional de Secretários Municipais
de Saúde:
1. Reafirmar o compromisso com a construção
do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil
e em nosso Estado, enfatizando os avanços
conquistados nos últimos 15 anos, como a
mais importante política pública de inclusão
social, e, ao mesmo tempo, reconhecer os desafios que ainda teremos que enfrentar para
a garantia da universalidade, integralidade
e eqüidade.
2. Avançar no processo de construção de uma
Rede Básica resolutiva e humanizada, que
seja o centro do sistema local de Saúde e que
conte com referências de média e alta complexidade capazes de garantir a integralidade da Atenção à Saúde.
3. Considerar que o processo de regionalização
e pactuação da assistência à Saúde representa um avanço para o nosso Estado. Hoje, conhecemos a distribuição dos recursos financeiros repassados pelo Ministério da Saúde
para as ações de média e alta complexidade,
segundo o critério de produção, e temos o
mapeamento de como deveria ser este repasse, usando os parâmetros propostos pela
NOAS/PPI e adaptados para São Paulo.
4. Elaborar um cronograma de reorganização
das Redes Municipais e Regionais e, a partir
dessa reorganização, reorientar a alocação
de recursos financeiros para a média e alta
complexidade.
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5. Buscar novos recursos financeiros para os
tetos municipais, particularmente para as
ações de média complexidade, visando a
implantação da programação elaborada e a
não desestruturação dos serviços existentes.
6. Avançar na regulação intermunicipal, com
implantação do Cartão SUS.
7. Buscar a eqüidade na Atenção à Saúde, através de uma política estadual voltada para
organização e regulação da rede de serviços
de média e alta complexidade, com base nas
necessidades de saúde da população, e não
na oferta dos prestadores, e integrada com a
Rede Básica.
8. Pleitear financiamento para os serviços de
média complexidade com recursos do governo do Estado.
9. Pleitear que o Estado discuta, na Comissão
Intergestores Bipartite e no Conselho Estadual de Saúde, a destinação e alocação dos
recursos financeiros do orçamento próprio
e do Ministério da Saúde repassados para o
teto do Estado de São Paulo.
10. Realizar reunião mensal, com representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde e do COSEMS/SP,
para análise das dificuldades e propostas de
soluções para implantação da NOAS/PPI
em nosso Estado, bem como para análise e
propostas de soluções de outros assuntos relevantes para o avanço do SUS no Estado de
São Paulo.
11.
Buscar financiamento para as Santas
Casas, principal referência hospitalar para a
maioria dos municípios paulistas.
12. Mobilizar os gestores municipais do SUS
para, em conjunto com outros atores e setores
da sociedade, garantirem que a regulamentação da Emenda Constitucional 29 seja feita
conforme Resolução 322 do Conselho Nacional de Saúde.
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13. Garantir Assistência Farmacêutica aos usuários do SUS, definindo as responsabilidades
de financiamento das três esferas de governo,
para garantir a atenção integral aos usuários.
Nós, secretários que estamos no último ano
de gestão de nossas Secretarias Municipais, consideramos que contribuímos para grandes avanços no Sistema Único de Saúde, com mudanças
locais e regionais no modelo assistencial, particularmente no que diz respeito à Atenção Básica, apesar da insuficiência de recursos financeiros repassados pelo governo do Estado e pelo
Ministério da Saúde. Neste sentido vale lembrar
que, no ano de 2002, no Estado de São Paulo,
a Saúde foi financiada com 36,5% de recursos
federais, 33,7% de recursos municipais e 29,8%
de recursos estaduais.
Temos certeza que haverá continuidade na
construção dos sistemas municipais de Saúde,
com fortalecimento do controle social e participação ativa dos trabalhadores da Saúde, pois o
SUS é uma política de Estado e não de governo,
devendo ter condições de ser fortalecido com o
processo democrático eleitoral.
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2005 | 2006

“Pacto” reforça relação
interfederativa
Após dois anos de debates e negociações, a Comissão Intergestores
Tripartite (CIT) aprovou, em 2006, a primeira versão do Pacto pela
Saúde, construído coletivamente pelos atores da Saúde pública brasileira.

Ao final da primeira gestão do governo Lula,
um conjunto de reformas institucionais do SUS
foi aprovado, em fevereiro de 2006, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). O chamado
“Pacto pela Saúde”, criado com o objetivo de
promover inovações nos processos e instrumentos de gestão, alcançando maior eficiência e
qualidade, foi considerado entre os gestores do
Sistema um passo importante no fortalecimento da reforma sanitária.
A proposta do Pacto pela Saúde supera a habilitação nas várias formas de gestão, vigentes até
então, considerando que todos são plenamente
responsáveis pela Saúde. Municípios, estados,
Distrito Federal e União, com a assinatura do
Termo de Compromisso de Gestão (TCG), expressam suas responsabilidades sanitárias, definindo prioridades e metas, com base nos princípios constitucionais do SUS, e enfatizando as
necessidades de saúde das populações atendidas.
Desdobrado em três componentes – Pacto
pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão do SUS –, o conjunto de reformas foi construído pelo Ministério da Saúde,
Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems). O Pacto
pela Vida é constituído pelo conjunto de compromissos sanitários, definido pelos governos
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federal, estaduais, municiapais e do Distrito
Federal, renovado anualmente. Em 2006, suas
prioridades foram: saúde do idoso, redução
da mortalidade por câncer de colo de útero e
de mama, redução da mortalidade infantil e
materna e combate a doenças como dengue,
hanseníase, turbeculose e malária.
Com a meta de fortalecer a gestão compartilhada e solidária do Sistema, radicalizando no
processo de descentralização, o Pacto de Gestão
do SUS estabeleceu, de forma clara, as responsabilidades e o papel das três esferas federativas.
Um dos objetivos foi avançar na construção das
Regiões de Saúde, de forma solidária e menos
normativa e burocrática, do que o previsto pelos instrumentos da NOB-01/06 e Noas. O
Pacto reconhece a dificuldade de se garantir o
desenvolvimento das políticas da Saúde pública
a partir da excessiva fixação de conteúdos normativos, tratados, em geral, com detalhamento
e complexidade.
As formas de transferência dos recursos federais para estados, municípios e Distrito Federal também foram modificadas, passando a
ser integradas em apenas cinco grandes blocos
de financiamento: Atenção Básica, Média e
Alta Complexidade da Assistência, Vigilância
em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão
do SUS. Até então, os repasses eram realizados
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para emprego em ações específicas, sendo que
o Ministério não permitia que os gestores municipais remanejassem os recursos para suas
necessidades específicas. No Pacto de Gestão
do SUS, continuou sendo enfatizada a importância de questões como a descentralização,
regionalização, financiamento e Programação
Pactuada e Integrada (PPI).
O Pacto em Defesa do SUS estabeleceu,
entre outras prioridades, a garantia, em longo
prazo, de aumento nos recursos orçamentários e financeiros para a Saúde e a regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 pelo
Congresso Nacional – tema em torno do qual
o Conasems e os Cosems estaduais têm se mobilizado intensamente desde 2000.

Maior representatividade
Em nível nacional, o Conasems se firmou
como ator político atuante, ganhando centralidade, ao lado do Ministério da Saúde e o
Conselho Nacional de Secretário Estaduais de
Saúde (Conass), na construção do Pacto pela
Saúde. Nos Estados, os Cosems também continuaram ampliando sua representatividade.
Em São Paulo, entre 2005 e 2006, o COSEMS/
SP realizou uma série de encontros, oficinas,
cursos e reuniões com secretários municipais
de Saúde, problematizando vários temas do
processo de consolidação do SUS, em um contexto em que a Atenção Básica já estava 100%
municipalizada; isto é, todas as unidades básicas de Saúde estavam sob gestão municipal
e os municípios financiavam de 50% a 70%
desses serviços. Naquele período, o COSEMS/
SP também auxiliou a Secretaria Estadual de
Saúde a implantar Sistema de Monitoramento
e Avaliação do SUS.
No ano de 2006, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
(SIOPS) indicava que os municípios brasileiros aplicavam entre 18% e 20% de seu orçamento na Saúde; ou seja, percentuais maiores
do que o previsto na Emenda Constitucional
nº 29. Porém, os gestores municipais ainda
enfrentavam problemas com os repasses das
secretarias de estado da Saúde, o que, em São

Paulo, exigiu mobilização do COSEMS/SP.
Naquele período, o governo estadual havia retido recursos no valor de R$ 1,2 milhão, destinado ao pagamento de consultas médicas especializadas, que pertenciam aos municípios
em gestão Plena da Atenção Básica do SUS.
O COSEMS/SP articulou intensa pressão e,
ao final das negociações, a Secretaria Estadual
de Saúde fez com que os recursos retomassem
seu destino original.

Principais fatos
22 de fevereiro de 2005 – Assinada
primeira versão do Pacto pela Saúde,
construído pelos diversos atores do SUS.
9 a 15 de março de 2005 – XIX Encontro
e VIII Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo ocorrem em Campos do Jordão.
Debates e mobilizações pela
regionalização passam a ser
implementados, do ponto de vista do
Pacto de Gestão.
Atenção Básica à Saúde alcança
completa municipalização em todo o
estado de São Paulo.
30 de março de 2006: o COSEMS/SP, a
partir da edição da Portaria 687 pelo
Ministério da Saúde, passa a estimular
a incorporação de novos conceitos
à gestão do Sistema, baseados na
“promoção da saúde”, rompendo com
o paradigma da “cura de doenças”
e buscando entender o processo
de adoecimento do indivíduo como
“singular”.
5 a 8 de abril de 2006 – XX Encontro e
IX Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo
ocorrem em Praia Grande.
Adesão ao Pacto pela Saúde pelo
primeiro município do Brasil, Amparo,
no estado de São Paulo, que assinou o
Termo de Compromisso de Gestão. Foi
seguido por Várzea Paulista e Sumaré,
também paulistas.
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Entrevista – Gestão de 03/2005 a 03/2007

Sem a CPMF, a luta é, novamente,
para não perder orçamento
Aparecida Linhares Pimenta

13/09/1954, Santana do Jacaré, MG.
Médica sanitarista, doutora em Medicina Preventiva e Social pela FCM/Unicamp.
Secretária de Saúde de Amparo.

Como as questões partidárias têm sido enfrentadas ao longo da história do
COSEMS/SP?
ALP – Acompanhei intensamente a trajetória do COSEMS/SP! Já fui
tesoureira, vice-presidente e presidente por três vezes. A diretoria sempre teve preocupação de ficar atenta à pluralidade partidária existente
nos municípios do Estado de São Paulo. Somos representantes dos municípios paulistas e a coloração político-partidária do estado tem que,
de certa forma, estar representada na diretoria. A diretoria não defende
posições deste ou daquele partido político, e sim os interesse dos municípios, embora seus membros sejam de administrações vinculadas a um
ou mais partidos políticos.
Qual era a esperança dos secretários quando da posse de Lula na Presidência?
ALP – Na Saúde, muitos intelectuais, militantes da Reforma Sanitária e
vários sanitaristas eram filiados ao PT. Eram de esquerda. As administrações municipais do PT tiveram experiências muito interessantes na
área da Saúde municipal, em cidades como Santos, Campinas, Diadema,
Santo André e outras. Por estas razões, eu e muitos outros, acreditávamos que o presidente Lula poderia dar uma guinada fundamental na
Saúde. Minha expectativa era a de que fosse haver uma mudança de
paradigma, com avanços no processo de municipalização e descentralização, com maior aporte de recursos financeiros. Eu esperava mudanças
muito mais significativas do que as que estão havendo.
Não aconteceram avanços significativos?
ALP – Continuo achando que, na área da Saúde, os cinco anos de Lula
são melhores do que o período do Fernando Henrique. A comparação
é com FHC porque, com o Collor e o Itamar Franco, não há parâmetros
possíveis. Acredito que o processo de descentralização foi menos burocrático e autoritário, o Ministério diminuiu a elaboração de portarias, que
funcionavam como camisa de força para o gestor municipal. O Pacto pela
Gestão, aprovado no ano passado, aponta para a possibilidade de maior
autonomia dos municípios na construção do SUS. Antes, o financiamento
era feito por meio de “caixinha”, do “dinheiro carimbado”! Agora, está em
processo o repasse para os cinco grandes blocos de financiamento.
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Que esperar quanto à regulamentação da Emenda Constitucional nº 29?
ALP – É uma questão que estava vinculada à CPMF. Estamos na ressaca da
derrota da CPMF, no Congresso Nacional. Ainda não tenho elementos para
analisar o significado da regulamentação da EC- 29 sem a CPMF. Nossa
idéia era de que a regulamentação significaria R$ 10 bilhões de recursos
novos para o SUS, mesmo que de forma escalonada. Com a não-aprovação
da CPMF, não sei como fica esse recurso novo. Nossa luta continua sendo
para aumentar o orçamento federal e dos estados para a Saúde. O próprio
Ministério da Saúde não se pronunciou, as coisas estão indefinidas. Quais
são as prioridades dele, hoje? A Atenção Básica? A Assistência Hospitalar?
Saúde Mental? Vigilância em Saúde? Não sabemos exatamente.
Muitos temeram pelo fim do SUS. Há ainda perigo de grandes retrocessos?
ALP – O Conasems publicou uma revista em novembro de 2007 com
um artigo meu, em que faço uma análise, ao longo desses 25 anos, da
história do SUS e como as entidades, por meio das Cartas dos Congressos,
posicionaram-se nos diferentes momentos desta história. Acredito que
realmente existiram momentos que corríamos esse risco. Temíamos que o
Sistema não vingasse. Mas, hoje, não há como retroceder no que conquistamos. O SUS, no máximo, pode ter uma velocidade de implementação
menor do que gostaríamos. Mas muitos desafios que vêm lá do início
continuam na ordem do dia, como o do financiamento e do fortalecimento da gestão municipal.
Qual seria o grande desafio da atualidade?
ALP – Continua sendo a integralidade, que por sua vez depende da regionalização e do financiamento. Temos cerca de 70% dos municípios paulistas e brasileiros com menos de 30 mil habitantes, que não têm como
garantir a integralidade de atendimento dentro do próprio município.
O Estado deve assumir seu papel na construção das Regiões de Saúde,
para que as redes de cuidado atendam integralmente os usuários de todos
os municípios, sejam eles municípios de cinco mil habitantes ou de um
milhão. E, se não conseguirmos investir na mudança dos processos de
trabalho no microespaço dos serviços de Saúde, na forma como se dá
a produção dos profissionais de Saúde, não vamos conseguir construir
o SUS que está previsto na Constituição. Temos de investir na mudança
dos processos de trabalho na Unidade Básica de Saúde, no laboratório,
no pronto-socorro, na enfermaria do hospital, em todos os espaços de
produção de Saúde. Acho que, agora, temos um desafio que se volta “para
dentro”, para que cada profissional da Saúde mude suas relações com o
usuário, incorporando a promoção, enxergando o indivíduo em sua integralidade. É um desafio para fora: fazer com que a bandeira de defesa do
SUS seja de toda a população brasileira.
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Carta de Campos do Jordão, 2005

VIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo (Campos do Jordão, 1995).

Os Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo, reunidos no VIII Congresso e XIX
Encontro de Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo, manifestam seu compromisso com a construção do Sistema Único
de Saúde (SUS), única maneira de garantir o
direito à saúde aos brasileiros. Temos convicção
que houve avanços importantes neste processo,
mas é necessária vigilância constante para que
não haja retrocessos, tais como a desvinculação
de recursos da Saúde.
Hoje, a maioria dos municípios do Estado já contribui com mais de 18% de seus orçamentos próprios com o SUS, sendo que uma
parcela significativa coloca mais de 22%, o que
vem demonstrar que os Senhores Prefeitos entenderam a importância da Saúde. No entanto, esses investimentos não conseguirão crescer
percentualmente, pois os municípios também
necessitam aplicar recursos nas áreas de habitação, esportes, transportes, educação, assistência
social, lazer, infra-estrutura e outras. De outro
lado, com a concentração dos recursos na União
e nos Estados, os municípios estão sem condições
de aumentar suas receitas próprias. Com isso,
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mesmo com o aumento dos recursos financeiros
municipais para a Saúde, não é suficiente para
garantir o acesso e a integralidade.
A EC 29 é uma conquista da sociedade brasileira. Mas, infelizmente, alguns governantes
burlam a norma legal, seja incluindo gastos que
não são típicos da Saúde, seja por não aplicarem
os montantes definidos na Emenda.
Frente a essa situação, é vital a regulamentação da EC 29, conforme proposto pelo PL
01/2003, mantendo a vinculação de recursos
das três esferas de governo e aumentando a participação da União e dos Estados no financiamento do SUS.
O grande desafio que está colocado para os gestores do SUS, hoje, é garantir atenção integral a
todos usuários do Sistema. Para isto, é fundamental mudarmos o modelo assistencial dominante,
ainda centrado no consumo de consultas médicas
e exames complementares e na medicalização.
Esta mudança depende, em grande medida,
da construção de uma rede básica resolutiva e
humanizada, capaz de atender às necessidades
de saúde da população adscrita.
Para que a rede básica seja estruturante dos
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sistemas locais de saúde, é necessário organizar
as referências, ambulatoriais e hospitalares, capazes de dar conta do conjunto de necessidades
de saúde da população.
A universalidade e a integralidade passam
pela construção de redes de cuidados progressivos e pela não segmentação da clientela .
Neste sentido, nós, Secretários Municipais
de Saúde, entendemos que a crise financeira e
assistencial dos hospitais de médio porte, particularmente das Santas Casas, deve ser enfrentada pelo conjunto dos gestores do SUS pois, em
grande parte dos municípios paulistas, o acesso
aos serviços de urgência e emergência e às internações hospitalares depende, exclusivamente,
das Santas Casas locais. A Secretaria de Estado
da Saúde (SES/SP) pode cumprir um importante papel, inclusive do ponto de vista financeiro, na construção de novos projetos de co-gestão
com participação dos gestores municipais, das
instâncias regionais da SES/SP, das diretorias
clínica e administrativa das Santas Casas.
Por outro lado, entendemos que os hospitais
sob convênio global (Universitários, Oscip e outros) devem se submeter às regras de controle
social do SUS, sujeitos aos Conselhos de Saúde
e com implantação de Conselhos Gestores, sob
gestão municipal.
Para que haja mudanças efetivas no modelo de atenção à Saúde, é necessário inverter o
financiamento ainda centrado na internação e
procedimentos complexos , ampliando o acesso
às ações básicas e qualificando-as, de forma que
os escassos recursos possam ser otimizados.
Outra questão estratégica é a gestão do trabalho e a educação permanente dos trabalhadores e
gestores do SUS. Estamos convencidos que as mudanças efetivas no modelo de atenção dependem
de mudanças nos processos de trabalho realizados
pelos trabalhadores e, daí, a necessidade de investirmos em processos de educação permanente que
contribuam para o acolhimento, o vínculo e a responsabilização das equipes cuidadoras.
Em relação à gestão do trabalho, os gestores
municipais consideram importante que a SES/
SP assuma suas responsabilidades em relação
aos trabalhadores municipalizados, garantindo,

no mínimo, que, do ponto de vista salarial, eles
tenham o mesmo tratamento que os servidores
públicos estaduais não municipalizados.
Para que o SUS avance na prevenção e na
promoção da saúde é fundamental a organização
e a implantação efetiva de ações de saúde coletiva, entre as quais incluem-se as de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Saúde do Trabalhador,
Controle das Zoonoses, ações estas que devem ser
integradas às ações de assistência.
Outra questão fundamental é a Assistência
Farmacêutica nos municípios. A nosso ver, é urgente estabelecer uma nova pactuação que defina o financiamento e as responsabilidades das
esferas federal, estadual e municipal, inclusive
com a aprovação de uma Lei Federal que regulamente a Assistência Farmacêutica, garantindo as necessidades da população do SUS , com
medicamentos seguros e eficazes, para que não
fiquemos a reboque das ações judiciais que nos
obrigam a fornecer medicamentos descolados da
Assistência Farmacêutica do SUS.
Fundamental, ainda, é a construção das regiões de saúde pactuada entre os gestores, com
o objetivo de tornar realidade o que está estabelecido na legislação do SUS, que é a regionalização e hierarquização do sistema de saúde.
Neste sentido, a SES/SP tem um papel decisivo
na construção do SUS em nosso estado.
Para que todo este processo tenha legitimidade, temos de fortalecer os fóruns de Participação Popular e Controle do SUS, pois a concretização da Saúde, como direito de cidadania, é
uma conquista democrática que interessa a toda
a sociedade.
Nossos compromissos e propostas:
1. Fortalecer o processo de construção do SUS,
buscando estratégias para que os princípios
de Universalidade, Eqüidade, Integralidade e
Participação da Comunidade se consolidem;
2. Trabalhar pelo fortalecimento dos nossos
Sistemas Locais de Saúde, investindo na
construção de modelos de atenção que garantam a universalidade e a integralidade,
com controle social;
3. Investir na Educação Permanente dos gestores, trabalhadores e conselheiros do SUS,
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com o objetivo de aumentar a resolutividade
e a humanização de todos os serviços e programas do SUS;
4. Lutar pela regulamentação da EC 29, nos
termos do PL 01/2003;
5. Lutar, junto ao Estado e à União, pela ampliação dos recursos financeiros para atenção
básica e serviços de média complexidade, visando o aumento do acesso e a qualificação
da assistência à população;
6. Exigir um Sistema de Informações Único de
fácil acesso ao gestor municipal e que garanta a efetivação do Cartão SUS;
7. Propor ao Ministério da Saúde que formule propostas viáveis para a contratação das
equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários , para que não haja retrocesso
dessa estratégia de reformulação da Atenção
Básica;
8. Propor ao Conasems a discussão, com o
Ministério da Saúde, de formas de evitar a
excessiva judicialização do SUS, de maneira
que sejam preservados os municípios brasileiros e o próprio SUS;
9. Propor ao Ministério da Saúde que recursos de
emendas parlamentares sejam liberados, desde
que estejam no plano municipal e, quando for
o caso, no plano de investimentos do Estado;
10. Propor, nas instâncias do SUS, a regulamentação da Assistência Farmacêutica, através
de Lei Federal;
11. Realizar um Seminário, em conjunto com o
Ministério Público e a SES/SP, para discutir a
política de Assistência Farmacêutica no SUS;
12. Solicitar a ampliação e a atualização dos
medicamentos fornecidos pela FURP no
Programa Dose Certa, com garantia de regularidade no fornecimento de medicamentos dos Programas Dose Certa e Dose Certa
- Saúde Mental;
13. Discutir e implementar estratégias para uso
racional de medicamentos e ações de desmedicalização da saúde;
14. Apoiar iniciativas que favoreçam a implantação de uma política nacional de Medicina
Natural e Práticas Complementares;
15. Criar Fóruns para discussão de temas seto-
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riais, tais como Atenção Básica e PSF, Saúde
Mental, Vigilância Sanitária e Epidemiológica e outros;
16. Propor discussão, no Conselho Estadual de
Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite e
na Assembléia Legislativa, sobre a aplicação
dos recursos estaduais, em favor da maior
transparência e eqüidade na utilização destes recursos;
17. Propor que a SES/SP explicite suas diretrizes
referentes à Política de Saúde Mental para
que seja discutida nos fóruns do SUS e com
a sociedade;
18. Reivindicar que a SES/SP assuma seu papel
no SUS estadual, principalmente na regionalização, visando a garantia da integralidade e eqüidade no Estado de São Paulo;
19. Reiterar junto à SES/SP que as Direções Regionais de Saúde garantam apoio técnico
aos municípios;
20. Buscar maior aporte de recursos financeiros
para o SUS-SP, junto ao Ministério da Saúde;
21. Propor uma ampla discussão sobre uma Lei
de Responsabilidade Social, com investimentos suficientes para garantir Saúde para
todos os cidadãos, com controle e transparência dos gastos públicos;
22. Fortalecer o Conselho de Representantes Regionais do COSEMS/SP;
23. Incorporar novos Secretários Municipais
de Saúde e técnicos nos Grupos Técnicos da
Comissão Intergestores Bipartite e nas Comissões Técnicas do Conselho Estadual de
Saúde;
24. Realizar reuniões regionais para organização e maior representatividade do Conselho
de Representantes Regionais do COSEMS/
SP;
25. Reivindicar que o governo do Estado crie
mecanismos para repasse de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para o
Fundo Municipal de Saúde.
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Carta de Praia Grande, 2006
Os Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo, reunidos no IX Congresso e XX
Encontro de Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo, posicionam-se na defesa
intransigente do processo de construção de um
sistema público de saúde que garanta o acesso
universal, a integralidade, a eqüidade, com descentralização e controle social, conforme estabelecido na Constituição e nas Leis do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Apesar das inúmeras adversidades enfrentadas para construir o SUS, o balanço é positivo,
pois milhões de brasileiros foram incorporados
na condição de usuários do Sistema, e deixaram
a condição de “indigentes” da era pré-SUS.
A construção do SUS vem ocorrendo na contramão da política econômica, que tem priorizado o ajuste fiscal, drenando anualmente valores
vultuosos de recursos financeiros do Orçamento
Federal para o pagamento das dívidas interna e
externa, e com isso comprometendo investimentos nas políticas de inclusão social.
Todos nós conhecemos, na prática, as dificuldades para implantar o SUS nos nossos municípios, e sabemos do enorme desafio que é tornar
realidade o direito à saúde em cada serviço e em
cada ação de saúde.
Avançamos nos 15 anos de história de construção do SUS, mas ainda existe a necessidade
imperiosa de mudarmos o modelo assistencial
dominante, que continua centrado na medicalização com todas as suas conseqüências negativas.
Para isto é fundamental a construção de
uma rede básica resolutiva e humanizada, capaz de atender às necessidades de saúde da população adscrita.
Para que a rede básica seja estruturante dos
sistemas locais de saúde, é necessário organizar
as referências, ambulatoriais e hospitalares, capazes de dar conta do conjunto de necessidades
de saúde da população.
Para enfrentar estes desafios, o SUS precisa
de recursos financeiros novos, tanto da esfera
federal como da estadual, pois não é possível

garantir universalidade e integralidade com os
recursos financeiros que compõem as receitas do
SUS hoje.
A maioria dos municípios paulistas já contribui com mais de 18% de seus orçamentos
próprios com o SUS, e já estão no limite de suas
possibilidades!
A regulamentação da Emenda Constitucional 29 é vital para garantir o financiamento
do SUS. O SUS precisa de recursos financeiros
novos para continuar expandindo serviços e
melhorando a qualidade e a resolutividade dos
serviços existentes.
Por outro lado, consideramos fundamental
que a Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo (SES/SP) participe do financiamento das
ações e serviços de saúde dos municípios, repassando recursos Fundo a Fundo, conforme preconiza toda a legislação do SUS. Os municípios
necessitam de recursos financeiros para a Atenção Básica, para a atenção hospitalar, para as
ações de promoção de saúde, entre outras.
Outra questão estratégica é a gestão do trabalho e a educação permanente dos trabalhadores e gestores do SUS. Mudanças nos processos
de trabalho provocam transformações efetivas
no modelo de atenção, pois trabalhadores comprometidos com a defesa da vida dos usuários
são a principal garantia de qualidade da atenção à saúde.
É inadmissível contratar, de forma precária,
trabalhadores para cuidar da saúde dos usuários do SUS. A desprecarização do trabalho no
SUS deve ser uma prioridade das três instâncias
de governo.
A integralidade pressupõe o atendimento de
cada indivíduo no seu processo singular de adoecimento, assim como pressupõe ações coletivas
voltadas para promoção da saúde e vigilância.
E o SUS tem de ser capaz de dar conta de todos
os aspectos, individuais e coletivos, que interferem no processo saúde doença. Processo este
que ocorre no território do município e tem de
ser responsabilidade do gestor municipal, com
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apoio técnico e financeiro das esferas estaduais e
federal de governo.
Depositamos nossas esperanças nas potencialidades deste novo momento do SUS, com a
aprovação do Pacto de Gestão.
O novo Pacto pela Saúde/ 2006 é o resultado
do trabalho de dois anos, envolvendo o Ministério da Saúde (MS), o Conass e o Conasems, e
contempla o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa
do SUS e o Pacto de Gestão.
Transformar as diretrizes do Pacto em ações
concretas de saúde para todos os usuários do
SUS é o desafio dos gestores federal, estaduais e
municipais. Esta não será uma tarefa fácil, particularmente no que diz respeito a uma participação mais ativa dos estados na construção das
regiões de saúde e no seu financiamento.
Para que todo este processo tenha legitimidade, temos de fortalecer os fóruns de Participação Popular e Controle do SUS, pois a concretização da Saúde, como direito de cidadania, é
uma conquista democrática que interessa a toda
a sociedade.
Nossos compromissos e propostas:
1- Fortalecer o processo de construção do SUS,
buscando estratégias para que os princípios
de Universalidade, Eqüidade, Integralidade
e Participação da Comunidade se consolidem;
2- Trabalhar pelo fortalecimento dos nossos
Sistemas Locais de Saúde, investindo na
construção de modelos de atenção que garantam a universalidade e a integralidade,
com controle social;
3- Investir na Educação Permanente dos gestores, trabalhadores e conselheiros do SUS,
com o objetivo de aumentar a resolutividade
e a humanização de todos os serviços e programas do SUS;
4- Propor à SES/SP que sejam priorizadas as
Residências Médicas nas especialidades que
ajudam na construção das políticas do SUS
nos municípios, tais como Saúde da Família
e Psiquiatria, entre outras;
5- Lutar pela regulamentação da EC 29, nos
termos do PL 01/2003;
6- Lutar, junto ao Estado e à União, pela am-
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pliação dos recursos financeiros para atenção básica, serviços de média complexidade,
custeio dos hospitais filantrópicos e municipais, visando o aumento do acesso e a qualificação da assistência à população;
7- Propor ao MS que recursos de investimentos sejam liberados de acordo com os planos
municipais e estaduais de saúde, e com os
Planos Diretores de Investimento - PDI, para
garantir a regionalização e a PPI, evitando
a liberação de recursos através de emendas
parlamentares. E, enquanto não houver esta
mudança, que os recursos liberados através
de emendas sejam priorizados para os investimentos previstos nos Planos de Saúde e
PDI;
8- Exigir um Sistema de Informações Único de
fácil acesso ao gestor municipal e que garanta a efetivação do Cartão SUS;
9- Propor que a Comissão Intergestores Tripartite (CIT) busque propostas viáveis para a
contratação das equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários, para que não
haja retrocesso dessa estratégia de reformulação da Atenção Básica;
10- Investir na implementação da política de
saúde bucal, com participação do MS, da
SES/SP e dos municípios;
11- Propor ao CONASEMS a discussão, com o
MS, de formas de evitar a excessiva judicialização do SUS, de maneira que sejam preservados os municípios brasileiros e o próprio SUS;
12- Propor, nas instâncias do SUS, a regulamentação da Assistência Farmacêutica, através
de Lei Federal;
13- Solicitar a ampliação e a atualização dos
medicamentos fornecidos pela Furp no Programa Dose Certa, com garantia de regularidade no fornecimento de medicamentos
dos Programas Dose Certa e Dose Certa Saúde Mental;
14- Discutir e implementar estratégias para uso
racional de medicamentos e ações de desmedicalização da saúde;
15- Apoiar iniciativas que favoreçam a implantação de uma política nacional de Medicina
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Natural e Práticas Complementares;
16- Estabelecer uma agenda para 2006 para discussão do Pacto de Gestão em todas as Comissões Intergestores Regionais (CIR) do estado
de São Paulo, com objetivo de aprofundar a
compreensão dos gestores, estaduais e municipais, das mudanças propostas no Pacto,
em relação aos Termos de Compromisso de
Gestão, Regionalização, Financiamento e a
unificação dos pactos já existentes;
17- Reiterar junto à SES/SP que haja fortalecimento e qualificação das equipes técnicas
das Direções Regionais de Saúde (DIR),
para que se possa constituir os Colegiados de
Gestão Regionais, com capacidade de planejar e coordenar as regiões de saúde;
18- Reivindicar que a SES/SP assuma seu papel
no SUS estadual, principalmente na regionalização prevista no Pacto de Gestão, visando a garantia da integralidade e da eqüidade no Estado de São Paulo;
19- Reivindicar que o governo do Estado crie
mecanismos para repasse de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para os
Fundos Municipais de Saúde, conforme estabelece o Pacto de Gestão;
20- Propor discussão, no Conselho Estadual de
Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) e na Assembléia Legislativa, sobre a
aplicação dos recursos estaduais, em favor
da maior transparência e eqüidade na utilização destes recursos;
21- Propor que a SES/SP participe com recursos

financeiros e aporte técnico na construção
da rede de serviços de Saúde Mental substitutiva aos manicômios;
22- Sugerir que o Conasems coloque, na pauta da
CIT, a discussão e a definição de uma Política
Nacional de Atenção Hospitalar, com recursos
financeiros e apoio técnico aos gestores municipais;
23- Propor que os gestores do SUS: federal, estaduais e municipais, dêem continuidade ao
processo de contratualização dos hospitais
filantrópicos, com avaliação das metas, pactuações e repactuações, inclusive garantindo
capacitação dos gestores para coordenarem
este processo;
24- Propor que a SES/SP auxilie na gestão e no
financiamento dos hospitais filantrópicos,
considerando que a assistência hospitalar no
estado de São Paulo, na sua maioria, é prestada pelas instituições filantrópicas;
25- Solicitar à SES/SP que os recursos financeiros repassados aos hospitais filantrópicos,
através de Termos Aditivos, sejam pactuados
com os gestores municipais;
26- Buscar maior aporte de recursos financeiros
para o SUS/SP, junto ao MS;
27- Fortalecer o Conselho de Representantes Regionais do COSEMS/SP e
28- Lutar para que a Saúde seja assumida como
política de Estado e não de Governo, com o
necessário aporte de recursos financeiros e
técnicos das três esferas de Governo.

Abertura do XIX Congresso paulista de secretários municipais de saúde (Praia Grande, 2006).
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2007 | 2008

Desafios foram implantar
Pacto pela Saúde e assegurar
o financiamento
Com implantação da regionalização no momento em que o Congresso
Nacional punha fim à CPMF, a luta por fontes de financiamento
definitivas passou a ser foco central das mobilizações.

Mesa do X Congresso de Secretários Municipais de
Saúde de São Paulo (Araraquara, 2007).

Duas pautas ganharam centralidade na agenda
do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e dos COSEMS
estaduais, a partir do segundo mandato do governo Lula: o cumprimento do Pacto pela Saúde e a regulamentação da Emenda Constitucional n. 29 (EC 29). Para o COSEMS/SP, sem
recursos financeiros assegurados, o Pacto pela
Saúde ficava comprometido, assim como os
avanços nas linhas de Atenção Básica à Saúde,
de média e alta complexidade. Ao final de 2007,
o Governo Federal condicionou o projeto de
regulamentação da EC 29 (PLP 01/2003) – que
visava garantir, até 2011, R$ 24 bilhões à Saúde,
por meio de repasses escalonados – à aprova78

ção, pelo Congresso Nacional, da prorrogação
da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). A proposta definia,
também, ações e serviços específicos da área, de
modo a evitar desvios de recursos para setores
não relacionados à Saúde, como vinha ocorrendo (o próprio Ministério da Saúde alocara
recursos da Saúde para gastos com o programa
Bolsa Família).
Após aprovados pela Câmara dos Deputados, o PLP 01/2003 e a prorrogação da CPMF
foram barrados no Senado, em dezembro de
2007, gerando impasse. Também em 2007, o
Governo Federal lançou o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a Saúde,
prevendo ampliações no Programa Saúde da
Família (PSF), atendimento odontológico e
distribuição de medicamentos, além de novas
unidades do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu). Oficialmente, o Governo
chegou a anunciar o pacote “Mais Saúde” –
com cerca de R$ 90 bilhões, até 2011, 70% dos
quais já estariam assegurados, via orçamento
da União e EC 29.
Como a EC 29 tramitaria ainda alguns
anos até ser sancionada, o clima diante do fim
da CPMF era de incertezas: “Foi ruim para a
Saúde, porque perdemos uma fonte importante de financiamento sem ter garantias de onde
sairiam novos recursos”, afirmou Jorge Harada,
presidente do COSEMS/SP. A luta das entidades da Saúde pela tramitação e aprovação da
lei que regulamentaria a EC 29, fixando valores
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mínimos a serem aplicados em saúde pelos entes federados, foi a tônica do período.
Simultaneamente, a implantação do Pacto
pela Saúde avançou em SP, buscando conferir
melhor desenho organizacional eficaz ao sistema, com a criação, então, de 64 Regiões de
Saúde e seus respectivos Colegiados de Gestão
Regionais (CGR), pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O COSEMS/SP capitaneou, também, a homologação de 643 Termos de Compromissos de Gestão Municipais e
do Termo de Compromisso de Gestão Estadual, na Comissão Intergestores Tripartite (CIT)
– ou seja, a quase totalidade dos municípios
paulistas aderiu ao Pacto pela Saúde, naquele
momento. Após debates em níveis regionais e
da CIB, foi aprovada também a Programação
Pactuada Integrada (PPI), trabalhada principalmente ao longo de 2008, mas que dependia,
para se efetivar inteiramente, da implantação
de um Complexo Regulador no Estado.
A regionalização conferiu maior interação
e complementariedade aos sistemas regionais,
resultando em atendimento cooperado entre
os parceiros regionais e mais qualificado ao
usuário. Contudo, a heterogeneidade das práticas entre os CGRs, que conflitavam entre um
passado de hierarquia central e a ampliação
da autonomia para tomadas de decisão locais,
era um desafio ainda a ser vencido, exigindo o
apoio e a capacitação permanentes aos gestores. Foi dessa necessidade que surgiu a Estratégia Apoiadores, idealizada no ano de 2007 e
implantada no ano seguinte pelo COSEMS/SP,
com o objetivo de aproximar e dar maior capilaridade à entidade junto aos municípios e Regiões de Saúde. Cerca de 30 profissionais passaram a atuar junto aos CGRs do Estado: cada
um desses apoiadores acompanhava de um a
quatro CGRs, sendo responsável pelo envio de
relatórios analíticos mensais ao COSEMS/SP. A

Principais fatos
17 a 14 de março de 2007 – XXI Encontro
e X Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo ocorrem
em Araraquara.
13/12/2007 – Senado Federal desaprova
prorrogação da CMPF, instaurando
incertezas sobre financiamento da Saúde.
Criadas as 64 Regiões de Saúde no Estado
de São Paulo, com seus respectivos
Colegiados de Gestão Regionais (CGR).
Mobilizações defendem regulamentação
da Emenda Constitucional n. 29.
COSEMS/SP enfatiza a incorporação de
novos conceitos à gestão do Sistema,
baseados na “promoção da saúde”,
rompendo com o paradigma da “cura de
doenças”, buscando entender o processo de
adoecimento do indivíduo como “singular”.
25/01/2008 – Homologação de 643 Termos
de Compromisso da Gestão Municipal
e Termo de Compromisso da Gestão
estadual do estado de São Paulo na CIT,
conforme as diretrizes do Pacto de Gestão.
13/11/2008 – Aprovação da
Programação Pactuada e Integrada (PPI)
da Assistência à Saúde na CIB, com a
definição dos pactos intergestores para
garantia de acesso da população aos
serviços de saúde.

implantação e a continuidade do projeto foram
garantidas por recursos do Ministério da Saúde
(MS), referentes ao bloco de gestão. Desde seu
primeiro ano, os resultados da iniciativa mostraram-se repletos de sentidos que justificavam
sua continuidade: “Conseguimos capilarizar
ações para a construção do Pacto pela Saúde
e do SUS, no estado, e elaborar uma agenda,
envolvendo uma série de compromissos, com a
SES/SP, o que foi de fundamental importância”,
confirmou Harada, ao concluir seu mandato.
Palestra durante XXI
Encontro de Secretários
Municipais de Saúde de
São Paulo (Araraquara,
2007).
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Entrevista – Gestão de 03/2007 a 03/2009

Acima de tudo, é um movimento pelo
fortalecimento da democracia
Jorge Harada

08/04/1960, Guarulhos, SP.
Médico pediatra, mestre em pediatria pelo Departamento de Pediatria da EPM/Unifesp.
Professor de Pediatria Geral e Comunitária da Escola Paulista de Medicina (Unifesp);
Secretário de Saúde de Embu das Artes.

Em seu mandato, que agendas tinham centralidade para a entidade?
Jorge Harada – Conseguimos continuar o processo de consolidação do
Pacto pela Saúde, e São Paulo foi considerado um dos estados que tiveram
implementação exitosa, apesar de todas as dificuldades. Foram importantes, para isso, a vontade e o compromisso político que a Secretaria de Estado de Saúde também teve de efetivamente tocar o processo, porque só o
COSEMS/SP não conseguiria. Mas nós pautávamos muito. Internamente,
o COSEMS/SP se fortaleceu, no que diz respeito à escuta dos representantes regionais.
Como a diretoria avaliou o impacto do fim da CPMF, ocorrido naquele período?
JH – Desacompanhada de uma reforma tributária, o fim da CPMF foi
muito ruim para a Saúde. Perdemos um recurso bastante expressivo e,
pior, não temos garantido de onde sairão novos recursos. O SUS já é subfinanciado; ficou mais difícil ainda... Há que se entender que quem perdeu
foi população brasileira, no que diz respeito ao acesso à assistência à Saúde, nas práticas de vigilância, de promoção e ações de saúde coletiva.
Na relação com a Secretaria de Estado e Ministério da Saúde, que pontos
mais avançaram?
JH – No primeiro ano de gestão, traçamos as diretrizes e ações prioritárias.
Em 2008, tivemos condições de concretizar muito do previsto, à medida que
o Pacto pela Saúde avançou com o Plano Diretor de Regionalização (PDR).
No âmbito estadual, concretizamos uma Programação Pactuada Integrada
(PPI), mas que faltou chegar até o prestador, efetivamente. Também não
conseguimos desencadear a implantação da Política de Regulação, no âmbito estadual. Por outro lado, conquistamos maior possibilidade de pactuação
dos recursos financeiros do Estado, de alguns equipamentos que estavam sob
gestão do Estado e que conseguimos passar para a gestão municipal. Trabalhamos muito, também, no fortalecimento do controle social.
No âmbito do controle social, que ações foram desenvolvidas?
JH – Conseguimos um projeto paralelo e concomitante, para contratar
outros apoiadores voltados a fortalecer o controle social, nas regiões em
que detectamos que os Conselhos Municipais de Saúde estavam mais fra-
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gilizados. Por que não no estado inteiro? Porque o financiamento não
possibilitava a contratação de um número maior de profissionais. Mas
foi uma ação importante. Além disso, houve nossa participação nas várias
conferências de saúde, na Conferência Nacional, e nossa representação no
Conselho Estadual de Saúde, que teve reconhecimento de todos os segmentos. Também fortalecemos a regionalização de uma forma que fizesse
sentido para o gestor municipal, com uma agenda que discutia a macropolítica, a implementação do Pacto pela Saúde, mas atrelada às necessidades locais, trabalhando, por exemplo, a questão da dengue, a vacinação da
raiva ou o exame contra a raiva; ou, ainda, crises com determinado prestador filantrópico, inter-relações entre gestores etc. Isso foi rico naquele momento, deu maior sentido à implementação do Pacto pela Saúde também.
Como se desenvolveu a participação no CONASEMS?
JH – Tivemos uma participação efetiva no Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS); havia uma forte interlocução.
Levarmos a experiência que estávamos tendo aqui; e, por outro lado, também, de forma ágil, trouxemos para São Paulo o que estava sendo discutido em nível tripartite e, internamente, pelo CONASEMS. Tivemos
momentos críticos, como, por exemplo, quando houve a suspensão de
Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em São Paulo, fato inédito no Estado, que mostrou que, embora tivéssemos capacidade de obter consenso
junto à Secretaria de Estado, não perdíamos nossa identidade. Em alguns
momentos, tivemos maior tensionamento; mas conseguimos, com serenidade, retomar o processo de pactuação, em âmbito bipartite.
Que agenda levou à suspensão da CIB?
JH – Foi devido a relações de poder referentes às Regiões de Saúde, e,
também, a comunicações. O jornal do COSEMS/SP fazia sua pauta com
autonomia e, em alguns momentos, nossa postura editorial não agradava ao gestor estadual da época. Estávamos obtendo vários avanços, mas
sentíamos necessidade de maior cofinanciamento do SUS, em especial na
Atenção Básica. E havia a questão do apoio técnico da Secretaria do Estado; enfim, uma pauta que ainda hoje é bastante atual... Isso acabou levando àquele momento de ruptura; por outro lado, conseguimos retomar
o processo, considerando-se que, no último ano de nossa gestão, vivemos
ainda um processo de eleições municipais. Mas precisamos ter sempre em
conta que o SUS é uma política de Estado e, como tal, deve continuar a ser
desenvolvida. Então, mesmo num quadro de eleições municipais, conseguimos fechar a Programação Pactuada Integrada (PPI) daquele momento, numa demonstração de amadurecimento do COSEMS/SP, das gestões
municipais e das políticas públicas no país.
Presidir o COSEMS/SP em ano de eleições municipais é fechar um ciclo. Isso
impõe desafios diferentes?
JH – Talvez exija maior capacidade e competência para se manterem a
articulação e a sensibilização, motivando a participação dos gestores. Não
podemos desconsiderar as agendas locais que, aliás, fazem o bom gestor
municipal. Por outro lado, o gestor tem responsabilidade não só com a
pactuação e gestão local, intramunicipal, mas também regional e, no caso
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do COSEMS/SP, estadual. Naquele período de eleições e pós-eleições,
continuamos tendo quóruns representativos de gestores nas nossas reuniões, sinal de que eles reconheciam a importância da entidade.
Quais foram os resultados da ampliação do número de representantes regionais,
feita em sua gestão?
JH – O aumento da capilaridade nas regiões é extremamente importante
na medida em que amplia as possibilidades de pactuação, e de darmos voz
aos municípios pequenos ou de menor poder econômico junto, principalmente, à Secretaria de Estado. O protagonismo dos gestores aumentou bastante, e as pactuações acabaram sendo mais efetivas, assim como a
constituição de uma rede real de cuidado. Nunca conseguiremos construir
uma rede de atenção à Saúde que atenda, efetivamente, às necessidades
da população se não estivermos próximos da população. Ela só pode ser
construída de forma ascendente, nunca de forma autoritária. O aumento
dos representantes regionais contribuiu, portanto, para fortalecer o COSEMS/SP politicamente. Porque ele não representa só uma cidade, mas
sua região como um todo, e por isso tem que ter voz e ouvido coletivos.
Nesse sentido, as então 64 regiões – que, hoje, são 63 – vêm contribuindo
muito para o incremento deste processo...
Quais os desafios enfrentados na implantação da estratégia dos apoiadores?
JH – Foi difícil fazer o movimento de implantação, mas manter e qualificar são desafios ainda maiores. O apoiador tem papel estratégico, no que
diz respeito à qualificação, porque há, ainda, uma heterogeneidade grande
entre os gestores. O desafio para o COSEMS/SP e representantes regionais
é, de primeiro, fazer com que efetivamente os Conselhos Gestores Regionais (CGRs) sejam representativos. Ele é um espaço político deliberativo,
de decisão; não pode ser cartorial, homologador de recursos, de projetos
que venham do Ministério. Temos que inverter esta agenda, de acordo
com as necessidades das regiões. O apoiador tem o papel não só de levar
as várias políticas que estão sendo implantadas, mas de trazer à diretoria
as necessidades e os conflitos regionais e locais, para que possamos mediá-los, agindo de forma mais propositiva.
Considerando os 25 anos da entidade, que mensagem deixaria aos gestores
municipais?
JH – Temos, hoje, uma entidade mais forte e estruturada, mas ela será ainda mais efetiva se os gestores e secretários municipais participarem dela.
Na época em que fui gestor, o COSEMS/SP foi uma das maiores escolas
que tive, uma escola de vida... As possibilidades da troca de experiências,
de escuta das dificuldades que os outros enfrentam e, também, das soluções encaminhadas são de uma riqueza imensurável. Temos um papel que
extrapola o movimento específico de aperfeiçoamento da Reforma Sanitária. Acima de tudo, é um movimento pelo fortalecimento da democracia
no país. Somos atores e autores nesse processo... Parabenizo a instituição
pelos 25 anos e tenho muito orgulho de ter participado dela como presidente; o COSEMS/SP tem sido importante para o meu processo de vida
e espero seja, também, para todos os secretários municipais de Saúde que
estão agora atuando.
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Carta de Araraquara, 2007
Os Secretários Municipais de Saúde do estado de
São Paulo, reunidos em Araraquara, no X Congresso e XXI Encontro de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo, posicionam-se
na defesa intransigente do processo de construção
de um sistema público de Saúde que garanta o
acesso universal, a integralidade, a equidade, com
descentralização e controle social, conforme estabelecido na Constituição e nas Leis do Sistema
Único de Saúde (SUS).
Hoje, o grande desafio colocado para os atores
políticos interessados na construção do SUS constitucional é a concretização das diretrizes do Pacto
pela Saúde, nas suas três dimensões: Pacto pela
Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.
A diretoria do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (Cosems/
SP) entende que as propostas do Pacto de Gestão
expressam o avanço possível no momento atual do
SUS, proposto na Constituição Federal de 1988 e
nas Leis 8.080 e 8.142.
O Pacto de Gestão tem como objetivo principal
estabelecer um novo patamar na responsabilidade das três esferas de governo com a construção do
SUS, apontando para uma relação mais solidária
entre estados e municípios, na garantia da atenção
integral para todos os brasileiros. Entre as principais mudanças propostas pelo Pacto de Gestão,
estão: a substituição do processo de habilitação
pela adesão solidária aos termos de compromisso
de gestão; a construção solidária e cooperativa das
Regiões de Saúde, com definição clara dos papéis
do estado e dos municípios; a integração das várias formas de repasses federais com a definição de
cinco blocos de financiamento; e a unificação dos
vários pactos de indicadores hoje existentes.
O Pacto pela Vida, além de propor metas para
melhorar os indicadores de Saúde relacionados
com o perfil epidemiológico do nosso país, propõe
o fortalecimento da Atenção Básica e a Promoção
da Saúde, com o objetivo de desenvolver ações que
apresentam impacto sobre a situação de Saúde da
população brasileira.

Consideramos que o fortalecimento da Atenção Básica é uma estratégia fundamental para
mudarmos o modelo assistencial dominante, que
continua centrado na medicalização da vida,
com todas as suas consequências negativas.
Para isso, é fundamental a construção de
uma rede básica resolutiva e humanizada, capaz
de atender às necessidades de Saúde da população adscrita.
Os Secretários Municipais de Saúde consideram fundamental ampliar a estratégia de
Saúde da Família, no sentido de avançar na sua
capacidade de compreensão e intervenção sobre
os determinantes da Saúde em seu território,
especialmente por meio do trabalho do Agente
Comunitário de Saúde.
Para que a rede básica seja estruturante dos
Sistemas Locais de Saúde, é necessário organizar
as Regiões de Saúde, território com capacidade
de garantir as referências ambulatoriais e hospitalares, em condições de oferecer atenção integral
de Saúde à população.
O Cosems/SP entende a necessidade de, em
conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde de
São Paulo (SES/SP) e com o Ministério da Saúde
(MS), desenvolver uma política de Saúde para
as Regiões Metropolitanas, particularmente para
a Grande São Paulo, que contemple a complexidade na organização de serviços, demandas e
pactuações para atender à população dos municípios dessas regiões.
Para enfrentar esses desafios, o SUS precisa
de recursos financeiros novos, pois não é possível
garantir universalidade e integralidade com os
recursos financeiros que compõem suas receitas
hoje.
A maioria dos municípios paulistas já contribui com 20% de seus orçamentos próprios com o
SUS, e já estão no limite de suas possibilidades!
Precisamos de recursos federais e estaduais para
que possamos continuar o processo de construção
do SUS em nossos territórios. A SES/SP precisa
participar solidariamente do financiamento dos
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Sistemas Municipais de Saúde, particularmente
participando do financiamento dos serviços de
referência regional, sob gestão municipal.
A regulamentação da Emenda Constitucional 29 (EC-29) é vital para garantir o financiamento do SUS.
Além do financiamento, temos de enfrentar
outra questão estratégica: a gestão do trabalho e
a educação permanente dos trabalhadores e dos
gestores do SUS. Mudanças nos processos de trabalho provocam modificações efetivas no modelo
de atenção, pois trabalhadores comprometidos
com a defesa da vida dos usuários são a principal
garantia de qualidade da atenção à Saúde.
A integralidade pressupõe o atendimento de
cada indivíduo no seu processo singular de adoecimento, assim como presume ações coletivas
voltadas para promoção da Saúde e vigilância.
E o SUS tem de ser capaz de incorporar tanto os
aspectos individuais como os coletivos que interferem no processo Saúde-Doença, o qual ocorre
no território do município e tem de ser responsabilidade do gestor municipal, com apoio da SES/
SP e do MS.
Reconhecemos que a Saúde Pública no Brasil
ainda está longe de atingir os objetivos que todos
nós almejamos; porém, acreditamos que a construção do SUS é uma conquista democrática,
pois milhões de brasileiros foram incorporados
na condição de usuários do Sistema, e deixaram
a condição de “indigentes” da era pré-SUS.
O Pacto em Defesa do SUS propõe iniciativas que busquem a repolitização da Saúde,
resgatando os objetivos da Reforma Sanitária e
atualizando-os, no sentido de articular uma ampla mobilização social pela promoção e pelo desenvolvimento da cidadania e do direito à Saúde.
Acreditamos que o SUS precisa fazer parte da
agenda política da sociedade brasileira; para isso,
é fundamental buscarmos o apoio de outros atores políticos comprometidos com a construção da
democracia no país, além de mantermos a mobilização dos militantes da Reforma Sanitária em
defesa do SUS.
NOSSOS COMPROMISSOS E PROPOSTAS:
1- Fortalecer o processo de construção do SUS,
buscando estratégias para que os princípios
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de Universalidade, Equidade, Integralidade e
Participação da Comunidade se consolidem;
2- Trabalhar pelo fortalecimento dos nossos Sistemas Locais de Saúde, investindo na construção de modelos de atenção que garantam
a universalidade e a integralidade, com controle social;
3- Trabalhar pela implantação dos Pactos em
Defesa do SUS, pela Vida e Pacto de Gestão,
com a participação da SES/SP, para que o
Estado assuma as responsabilidades de gestor
estadual do SUS;
4- Investir na Educação Permanente dos gestores, trabalhadores e conselheiros do SUS, com
o objetivo de aumentar a resolutividade e a
humanização de todos os serviços e programas do SUS;
5- Lutar pela regulamentação da EC-29, nos
termos do PL 01/2003, para garantir maior
aporte de recursos financeiros dos governos
federal e estaduais para o SUS, definindo o
que são ações e serviços de Saúde;
6- Lutar, junto ao Estado e à União, pela ampliação dos recursos financeiros para Atenção
Básica e serviços de média complexidade, visando ao aumento do acesso e à qualificação
da assistência à população;
7- Propor discussão, no Conselho Estadual de
Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) e na Assembleia Legislativa, sobre a
aplicação dos recursos estaduais, em favor da
maior transparência e equidade na utilização destes recursos;
8- Buscar maior aporte de recursos financeiros
para o SUS/SP, junto ao MS;
9- Solicitar ao MS que amplie os recursos financeiros para a Atenção Hospitalar, através de
mecanismos que garantam o custeio real da
assistência hospitalar de acordo com as necessidades da população;
10- Reivindicar que o governo do Estado crie mecanismos para repasse de recursos financeiros
do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde;
11- Reivindicar que o governo do Estado crie mecanismos para repasse de recursos financeiros
para auxiliar no custeio das Santas Casas e
Ambulatórios de Especialidades, através de
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critérios a serem pactuados na CIB, independentemente de a gestão da Santa Casa/
Ambulatório ser estadual ou municipal;
12- Realizar processo de avaliação e discussão
sobre assistência hospitalar do SUS no âmbito do estado de São Paulo, com o objetivo de
propor nele alternativas para a organização
de uma rede de hospitais públicos e conveniados com o SUS, que garanta acesso e atenção hospitalar e de urgência e emergência de
qualidade à população;
13- Manter o Comitê de Saúde Bucal, aprofundando as discussões em relação à fluoretação
de água de abastecimento, bem como em relação ao tratamento e à reabilitação do câncer
bucal, na implantação da Rede de Oncologia;
14- Propor ao MS que recursos de emendas parlamentares sejam liberados, desde que estejam no plano municipal e, quando for o caso,
no plano de investimentos do Estado;
15- Propor que o MS/Fundo Nacional de Saúde
concretize a transferência dos recursos federais na forma dos Blocos de Financiamento
do Pacto de Gestão, o mais rápido possível;
16- Propor uma ampla discussão sobre uma Lei
de Responsabilidade Social, com investimentos suficientes para garantir Saúde para todos
os cidadãos, com controle e transparência dos
gastos públicos;
17- Elaborar os Planos Diretores de Vigilância em
Saúde, articulando os principais atores políticos com governabilidade para construir um
novo paradigma de vigilância nos municípios;
18- Aperfeiçoar os mecanismos de regulação previstos no Pacto de Gestão, buscando compreender as ações de regulação na sua integralidade de contratação, regulação do acesso,
controle assistencial, avaliação, auditoria e as
regulamentações da Vigilância Epidemiológica e Sanitária;
19- Exigir mudanças no Datasus no sentido de
integrar os atuais Sistemas de Informações,
tornando-os de fácil acesso ao gestor municipal e que garanta a efetivação do Cartão SUS;
20- Propor ao Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) a discussão
com o MS, a fim de evitar a excessiva judicialização do SUS, de maneira que os recursos

financeiros sejam utilizados para custeio de
serviços e ações voltadas aos principais problemas de Saúde da população, segundo critérios epidemiológicos e de uso racional das
tecnologias terapêuticas e diagnósticas, preservando a viabilidade do Sistema de Saúde;
21- Propor, nas instâncias do SUS, a regulamentação da Assistência Farmacêutica, através
de Lei Federal;
22- Elaborar os capítulos de Assistência Farmacêutica para incorporar nos Planos Municipais, e reivindicar apoio técnico e recursos
financeiros do MS e da SES/SP para a Gestão
Municipal da Assistência Farmacêutica;
22- Solicitar que a SES/SP se comprometa com a
garantia de regularidade no fornecimento de
medicamentos dos Programas Dose Certa e
Dose Certa – Saúde Mental;
23- Apoiar iniciativas que favoreçam a implantação de uma política nacional de Medicina
Natural e Práticas Complementares;
24- Reivindicar que a SES/SP assuma seu papel
no SUS estadual, principalmente na regionalização, visando à garantia da construção
das Regiões de Saúde, previstas no Pacto de
Gestão;
25- Reivindicar junto à SES/SP a criação dos
Colegiados de Gestão Regionais, previstos no
Pacto de Gestão, como espaço de decisões voltadas para organização de uma rede regional
de ações e serviços de atenção à Saúde, integrada e resolutiva. A SES/SP deve assumir
responsabilidade técnica e financeira com a
organização dessa rede assistencial regional;
26- Dar continuidade à realização de Oficinas
Regionais para discussão e implantação do
Pacto de Gestão, com participação efetiva dos
Secretários Municipais de Saúde do Conselho
de Representantes Regionais do Cosems/SP;
27- Fortalecer o Cosems/SP e o Conasems para
que os interesses dos gestores municipais de
Saúde tenham peso nas pactuações do SUS
na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e
na CIB.
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Carta de Bauru, 2008
Os Secretários Municipais de Saúde do estado de São Paulo, reunidos em Bauru, no XXII
Congresso de Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo, no período de 25 a 29
de março de 2008, reafirmam seus compromissos com o processo de construção do sistema
público de Saúde brasileiro, com acesso universal, integralidade, equidade, descentralização e controle social, conforme estabelecido na
Constituição de 1988 e nas Leis do SUS.
Nossa entidade, o Conselho dos Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
(Cosems/SP), que, assim como o SUS, completa 25 anos em 2008, tem orgulho de participar
ativamente dessa construção histórica da sociedade brasileira.
Nosso grande desafio, hoje, é transformar
em realidade as responsabilidades sanitárias
dos Termos de Compromisso de Gestão Municipais (TCGMs) e de Gestão Estadual (TCGE) de
São Paulo, com a construção da regionalização
e das linhas do cuidado, voltadas para a garantia de atenção integral à saúde da população.
A concretização das diretrizes do Pacto
pela Saúde, nas suas três dimensões – Pacto
pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão –,
depende não só da implementação de ações
concretas nos estados e municípios, mas também de uma coordenação mais ativa por parte
do Ministério da Saúde (MS).
É importante enfatizar que a construção
do Pacto pela Vida deve fazer parte da agenda
política do país, mobilizar a sociedade e transcender os espaços específicos do SUS, pois, sem
isso, corremos o risco de não termos a governabilidade necessária para fazer as mudanças
previstas no Pacto pela Saúde.
Consideramos que o fortalecimento da
Atenção Básica é uma estratégia fundamental
para a mudança do modelo assistencial dominante, que continua centrado na medicalização da vida, com todas as suas consequências
negativas. Para tanto, é essencial a construção
de uma rede básica resolutiva e humanizada,
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capaz de atender às necessidades de saúde da
população.
Para que a rede básica seja estruturante dos
Sistemas Locais de Saúde, é necessário organizar
as Regiões de Saúde, com capacidade de garantir
as referências ambulatoriais e hospitalares, em
condições de oferecer atenção integral.
A coordenação da regionalização é a principal
atribuição dos Colegiados de Gestão Regionais
(CGRs), que precisam se organizar e fortalecer
para assumirem, de fato, um novo papel na agenda política de implementação do Pacto pela Saúde.
Além disso, é imprescindível incorporar as
ações de promoção da Saúde no cotidiano das
equipes de Atenção Básica e ampliar a abordagem das equipes no sentido de compreender e interferir, de maneira mais ativa, na complexidade
dos processos de adoecimento das pessoas.
Para que tais desafios sejam enfrentados, é
fundamental que o SUS possa contar com recursos
financeiros novos em 2008, mesmo que a conjuntura seja desfavorável em função da não aprovação da CPMF e da não regulamentação da EC-29.
A maioria dos municípios paulistas já contribui com 20% de seus orçamentos próprios com
o SUS, e está no limite de suas possibilidades!
Precisamos de recursos federais e estaduais para
que possamos continuar o processo de construção do SUS em nossos territórios. A Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP) precisa
participar solidariamente do financiamento dos
sistemas municipais de saúde, particularmente,
do financiamento dos serviços de referência regional, sob gestão municipal, com repasses regulares para os Fundos Municipais de Saúde, como
preconizam as Leis e Normas do SUS.
Além do financiamento, persistem as dificuldades relacionadas à gestão do trabalho e á
educação permanente. Faltam profissionais para
áreas estratégicas, como médicos para a Saúde da
Família, psiquiatras para os Centros de Atenção
Psicossocial (Caps), técnicos para as áreas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e Saúde do
Trabalhador, entre outras.
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Em 2007, os municípios não contaram com
apoio, nem técnico nem financeiro, do MS e da
SES/SP para desenvolverem ações de Educação
Permanente, cujo impacto foi negativo na maioria dos municípios.
Como entidade representativa do conjunto
dos Secretários Municipais de Saúde do nosso estado, o Cosems/SP deve fazer uma leitura, a mais
realista possível, dos problemas do SUS, mas não
pode deixar de reconhecer os avanços conseguidos
ao longo de 25 anos de sua história.
O SUS hoje faz parte da vida de milhões de
brasileiros que usam os serviços públicos de saúde ou que trabalham nos milhares de unidades e
serviços espalhados por todo o país. Diariamente,
são produzidas ações de prevenção, assistência,
vigilância e de promoção, por intermédio do encontro singular de profissionais de saúde e usuários.
Infelizmente, a grande mídia, subserviente
aos interesses econômicos das grandes corporações, tanto das indústrias farmacêutica, de equipamentos médicos e de diagnóstico, como das
empresas privadas de medicina de grupo, teima
em ocultar as conquistas dessa política pública
generosa, que vai na contramão da exclusão social. Nossa entidade posiciona-se como defensora
intransigente do SUS e estará sempre, ao lado de
outros atores sociais, batalhando para vencermos
os obstáculos e continuarmos na luta pelo acesso
universal e pela atenção integral para todos os
brasileiros.
NOSSOS COMPROMISSOS E PROPOSTAS:
1- Participar ativamente do processo de construção do SUS, buscando estratégias para que os
princípios de Universalidade, Equidade, Integralidade e Participação da Comunidade se
consolidem em nosso país;
2- Trabalhar pelo fortalecimento dos nossos Sistemas Locais de Saúde, investindo na construção
de modelos de atenção que garantam a universalidade e a integralidade, com controle social;
3- Trabalhar no sentido de implementar as ações
previstas nos TCGMs e no TCGE, com o objetivo de implantar, de fato, o Pacto pela Saúde
em nosso estado, com a participação ativa das

Secretarias Municipais de Saúde (SMSs) e da
SES/SP, que deve assumir integralmente as
responsabilidades de gestor estadual do SUS;
4- Reivindicar que a SES/SP assuma seu papel
no SUS estadual, principalmente na regionalização, visando à construção efetiva e ao fortalecimento das 64 Regiões de Saúde, conforme
pactuado em 2007;
5- Fortalecer os CGRs como atores políticos
essenciais para viabilizar a organização de
uma rede regional de ações e serviços de
atenção à Saúde, integrada e resolutiva. A
SES/SP deve assumir responsabilidade técnica e financeira com a organização dessa
rede assistencial regional;
6- Propor que a SES/SP e o Cosems/SP desenvolvam estudos para a criação de instrumentos
capazes de garantir que as relações interfederativas se tornem compromissos legais do ponto
de vista jurídico;
7- Construir, de forma participativa, estratégias
de fortalecimento de relações solidárias entre
os municípios, inclusive com parcerias e repasses intermunicipais de recursos financeiros;
8- Pactuar com a SES/SP que a definição de
perfil e localização dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) seja deliberada nos CGRs;
9- Elaborar a Programação Pactuada Integrada
(PPI), por meio dos CGRs, e garantir sua implementação, acompanhamento permanente
e revisão periódica, inclusive com cofinanciamento da SES/SP;
10- Implementar a Regulação em conformidade
com o Pacto de Gestão;
11- Solicitar que a SES/SP garanta apoio técnico e
financeiro às ações de Vigilância em Saúde dos
Municípios;
12- Incentivar a participação dos técnicos de Vigilância em Saúde nas Câmaras Técnicas dos
CGRs, favorecendo o fortalecimento e a repolitização das Vigilâncias no contexto do Pacto
pela Saúde;
13-Retomar as ações de Educação Permanente
dos gestores, trabalhadores e conselheiros
do SUS, com o objetivo de aumentar a resolutividade e a humanização de todos os
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serviços e programas do SUS, com financiamento do MS, SES/SP e dos municípios,
em conformidade com as diretrizes da Portaria n. 1996, de 2007;
14- Lutar pela regulamentação da EC-29, para
garantir maior aporte de recursos financeiros
dos governos federal e estaduais para o SUS,
definindo o que são ações e serviços de saúde;
15- Lutar, junto ao Estado e à União, pela ampliação dos recursos financeiros para a Atenção
Básica e os serviços de Média Complexidade,
visando ao aumento do acesso e à qualificação
da assistência à população;
16- Propor discussão, no Conselho Estadual de
Saúde, na Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) e na Assembleia Legislativa, sobre a
aplicação dos recursos estaduais, em favor da
maior transparência e equidade na utilização
desses recursos;
17- Buscar maior aporte de recursos financeiros
para o SUS/SP, junto ao MS;
18- Apoiar e participar de iniciativas do Pacto em
Defesa do SUS, em articulação com outros
atores e entidades, como o Fórum Paulista
pela Reforma Sanitária;
19- Desenvolver estratégias visando ao fortalecimento do controle e da participação social;
20- Instituir parceria com a SES/SP e o MS
para monitoramento do Pacto pela Saúde,
por meio de um processo dinâmico que possibilite o desenvolvimento de ações para a
qualificação do SUS;
21- Trabalhar pelo fortalecimento da Atenção
Básica em nossos municípios, inclusive com
a implantação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família;
22- Construir e pactuar propostas ampliadas de
financiamento estadual e federal da Atenção
Básica, incorporando a possibilidade de outras
modalidades de organização, que considerem
os princípios da territorialização, adscrição de
clientela, vínculo e responsabilidade sanitária,
visando à atenção integral à saúde;
23- Solicitar ao MS que amplie os recursos financeiros para a Atenção Hospitalar e Rede de
Urgência e Emergência, por intermédio de
mecanismos que garantam o custeio real da
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assistência hospitalar de acordo com as necessidades da população;
24- Solicitar à SES/SP apoio técnico e financeiro
na implantação e expansão dos serviços de
Saúde Bucal, de acordo com as diretrizes da
Política Nacional de Saúde Bucal;
25- Fortalecer a construção da política de Saúde
Bucal nos municípios, com agendas na pauta
dos CGRs, oficinas regionais, com a participação das três esferas de governo, e ativação do
Grupo Técnico de Saúde Bucal do Cosems/SP;
26- Solicitar à SES/SP que coordene, em conjunto
com os municípios, a rede de Serviço de Atendimento móvel de Emergência (Samu), inclusive participando do seu cofinanciamento;
27- Solicitar que a SES/SP participe com apoio técnico, financeiro e político na expansão da rede
de serviços de Saúde Mental, substitutiva dos
manicômios, em conformidade com a Reforma Psiquiátrica Brasileira;
28- Implantar a Rede de Alta Complexidade com
custeio do MS e da SES/SP nas áreas de Oncologia, Ortopedia e Neurologia, e implementar
a garantia de acesso e qualidade da atenção
dos serviços das Redes já construídas de Cardiologia, Terapia Renal Substitutiva e Auditiva;
29- Reivindicar que o governo do Estado crie mecanismos para repasse de recursos financeiros
do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos
Municipais de Saúde;
30- Participar da implantação do Projeto Pró-Santa Casa 2 do Governo do Estado, com o
objetivo de melhorar a atenção hospitalar e
as urgências e emergências, com acompanhamento dos Planos de Trabalho pelos CGRs e
controle dos recursos financeiros repassados
pela SES/SP e pelas SMSs para auxiliar no
custeio das Santas Casas;
31- Propor ao MS que recursos de emendas parlamentares sejam liberados, desde que estejam
no plano municipal e, quando for o caso, no
plano de investimentos do Estado;
32- Exigir que o MS/Fundo Nacional de Saúde
concretize a transferência dos recursos federais
na forma dos Blocos de Financiamento do Pacto de Gestão, o mais rapidamente possível;
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33- Propor uma ampla discussão sobre uma Lei
de Responsabilidade Social, com investimentos suficientes para garantir Saúde para todos
os cidadãos, com controle e transparência dos
gastos públicos;
34- Implementar os Planos de Ação de Vigilância
em conformidade com as diretrizes do Plano
Diretor de Vigilância em Saúde (PDVISA),
articulando os principais atores políticos com
governabilidade para construir um novo paradigma de vigilância nos municípios, com base
nos pressupostos da Política Nacional de Promoção da Saúde;
35- Implementar, em conjunto com a SES/SP, os
mecanismos de regulação previstos no Pacto
de Gestão, articulando as ações de regulação,
controle, avaliação e auditoria, com integração
dos serviços municipais e as referências regionais;
36- Integrar os serviços de Saúde que estão sob
gerência de Organizações Sociais de Saúde
(OSS) e os AMEs da SES/SP ao sistema de regulação do SUS;
37- Solicitar ao Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) ações no
sentido de exigir que o Datasus trabalhe para
integrar os atuais Sistemas de Informações,
tornando-os de fácil acesso ao gestor municipal
e que garanta a efetivação do Cartão SUS;
38- Propor ao Conasems a discussão, com o MS,
de forma a evitar a judicialização do SUS, de
maneira que os recursos financeiros sejam utilizados para custeio de serviços e ações voltadas para os principais problemas de saúde da
população, segundo critérios epidemiológicos e
de uso racional das tecnologias terapêuticas e
diagnósticas, preservando a viabilidade do Sistema de Saúde;
39- Participar e mobilizar as instâncias do SUS
para que seja regulamentado, por meio de Lei
Federal, o acesso à Assistência Farmacêutica
do SUS;
40- Elaborar os capítulos de Assistência Farmacêutica para incorporar nos Planos Municipais, e
reivindicar apoio técnico e recursos financeiros
do MS e da SES/SP para a Gestão Municipal
da Assistência Farmacêutica;

41- Solicitar que a SES/SP se comprometa com a
garantia de regularidade no fornecimento de
medicamentos dos Programas Dose Certa e
Dose Certa – Saúde Mental;
42- Implantar a nova Portaria n. 3237, de
24/12/07, que garante Assistência Farmacêutica na Atenção Básica;
43- Garantir o piso de R$ 0,30 por habitante/ano
de recurso da SES/SP para aquisição de insumos a pacientes portadores de Diabetes insulino-dependentes e propor que a SES/SP disponibilize recursos financeiros suplementares
para assegurar o fornecimento de insumos, de
acordo com o cadastro de diabéticos insulino-dependentes;
44- Apoiar iniciativas que favoreçam a implantação de uma política nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares;
45- Fortalecer o Cosems/SP e o Conasems para que
os interesses dos gestores municipais de saúde
tenham poder equivalente ao dos demais entes
federados nas pactuações do SUS na Comissão
Intergestores Tripartite e CIB;
46- Fortalecer a implementação da Política de
Saúde do Trabalhador nos municípios, com
agenda na pauta dos CGRs, inclusive discutindo-se a referência regional dos Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests)
habilitados na Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), e ativação do Grupo Técnico Bipartite de Saúde do
Trabalhador;
47- Solicitar da SES/SP a participação técnica e
financeira para implantação e fortalecimento
de ações de Saúde do Trabalhador nos municípios, em conformidade com a Lei Orgânica da
Saúde (LOS);
48- Fortalecer o processo de implantação da política de Saúde Mental no estado, na perspectiva
da Reforma Psiquiátrica, desenvolvendo estratégias que comprometam a SES/SP e os municípios, com discussão e articulação nos CGRs
de arranjos organizacionais que deem conta
das especificidades regionais.
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2009 | 2010

Debates sobre redes
regionais e saúde mental
ganham centralidade

Caravana em Defesa do SUS; Brasília, DF, 2009.

As atividades do COSEMS/SP tiveram início,
em 2009, com a promoção de oficinas de acolhimento aos novos prefeitos paulistas e reuniões em todas as Regiões de Saúde do Estado. A
diretoria empossada em março recebeu como
legado uma Programação Pactuada Integrada
(PPI) trabalhada na perspectiva da instituição
de sistemas locais de saúde estáveis e afinados
com as demandas locais e regionais, já contando com o suporte dos apoiadores junto aos
64 Colegiados de Gestão Regionais (CGRs):
“Aqui em São Paulo, precisamos fazer com que
a PPI se concretize, vindo para o cotidiano dos
municípios. Foi um processo que deu muito trabalho e os municípios precisam sentir
que está fazendo diferença ter feito a PPI. Os
Colegiados de Gestão Regional (CGRs) já se
mostraram fortes, e têm que continuar sendo
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valorizados”, afirmou Maria do Carmo Cabral
Carpintéro, presidente da entidade.
Em 22 de julho, a nova diretoria do COSEMS/SP se reuniu com Luiz Roberto Barradas
Barata, então secretário de Estado da Saúde
de São Paulo, quando foram discutidos temas
como a integração dos prestadores sob gestão estadual ao sistema de regulação do SUS,
a construção bipartite da política estadual de
regulação (que estava interrompida) e a assistência farmacêutica, devido à perda de recursos para insumos de diabetes pelos municípios:
“Conseguimos conversar e sair com compromissos marcados”, confirmou Maria do Carmo,
na ocasião.
No início de 2010, contudo, um episódio
político confrontava a entidade com o órgão
estadual: após a SES/SP não ter feito a convocação da Conferência Estadual de Saúde Mental – etapa necessária ao debate das propostas
apresentadas nas conferências municipais e
regionais de Saúde Mental e escolha dos 188
delegados estaduais para a IV Conferência Nacional de Saúde Mental –, uma comissão encabeçada pelo COSEMS/SP e mais de 30 entidades convocou a Plenária Estadual Intersetorial
de Saúde Mental de São Paulo, realizada em 22
de maio, em São Bernardo do Campo, contando com cerca de 900 delegados representando
102 munícipios.
Reconhecida pelo Conselho Nacional de
Saúde com força de Conferência, a Plenária
debateu caminhos para a ampliação da oferta
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de tratamentos humanizados e abrangentes,
em saúde mental, por meio da implantação de
uma rede aberta, integrada aos demais serviços
de saúde e com forte articulação intersetorial,
com grande incentivo à ampliação dos Centros
de Atenção Psicossociais (Caps), apontando
para a desinstitucionalização dos pacientes e
valorizando as ações de reinserção social e familiar. Em direção contrária, a SES/SP apostava no estabelecimento dos AME-Psiquiatria e
em serviços de internação prolongada, divergentes das diretrizes da Política Nacional de
Saúde Mental e implantados sem pactuação
com os municípios.
Também ganhou centralidade, no período,
o debate para constituição das Redes Regionais
de Atenção à Saúde (RRAS), tema do XXIV
Congresso de Secretários de Saúde do Estado
de São Paulo, ocorrido em abril, mais tarde formalizado pela Portaria do Ministério da Saúde
n. 4.279, em 30/12/2010. As RRAS eram já entendidas como arranjos organizativos de ações
e serviços de Saúde, integrados por meio de
sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão,
com fins de ampliar a regionalização do sistema. Compostas como redes temáticas – por
exemplo, Rede de Urgência e Emergência, Rede
Cegonha (materno-infantil), de Oncologia, de
Traumato-ortopedia etc. –, as RRAS articulariam pontos de atenção à saúde entre si, objetivando promover a integralidade do cuidado.

Principais fatos
1º de janeiro 2009 – Posse dos novos
prefeitos eleitos.
Realizado o XXIII Congresso do
COSEMS/SP, entre 24 e 27 de março, em
Guarulhos, SP, tendo como tema central
“Regionalização Solidária e Pacto pela
Saúde: o protagonismo dos municípios”.
Criado o blog do COSEMS/SP, ampliando
a comunicação com a sociedade.
Em 08/10/2009, passa por São Paulo
a Caravana em Defesa do SUS, evento
nacional promovido pelo MS e CES.
XXIV Congresso do COSEMS/SP reuniu
cerca de 1500 participantes em
Campinas, entre 21 e 23 de abril de
2010.
Em vista da não convocação da
Conferência Estadual de Saúde Mental
pela SES/SP, o COSEMS/SP organiza
uma Plenária Estadual em 22/05/10, em
São Bernardo do Campo, SP, com apoio
do Conselho Nacional de Saúde (CNS),
reconhecida com força de conferência.
Municípios atingem meta de vacinação e
alcançam sucesso na redução dos casos
da gripe H1N1.
Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC 2) financia construção de Unidades
de Pronto-Atendimento (UPA) e de
Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Mesa do XXV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo; Santos, SP, março de 2010.
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Entrevista – Gestão de 03/2009 a 03/2011

Enfrentamentos à terceirização e
consolidação das Redes Regionais de Saúde
Maria do Carmo Cabral Carpintéro

19/12/1953, Campinas, SP.
Médica, especialista em saúde pública
Professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Ciências Médicas da PUC/
Campinas (1996 a 2000); Secretária de Saúde de Amparo, SP (2009 a 2012).

Quais foram as principais agendas do período em que você ocupou a presidência do COSEMS/SP?
Maria do Carmo Cabral Carpintéro – O período foi de continuidade ao
que já vinha sendo implantado pelas gestões anteriores. Havia uma identidade grande das propostas daquela nova diretoria que assumia com as
dos presidentes das duas últimas gestões e, em especial, com a do Jorge
Harada, de quem fui segunda vice-presidente. Em junho de 2009, fizemos
uma oficina de planejamento objetivando traçar as diretrizes e estratégias
para o mandato, visando ao fortalecimento do processo de construção do
SUS. As metas estabelecidas foram a regionalização, o fortalecimento dos
CGRs e dos sistemas municipais de Saúde, a implantação de políticas estratégicas. Então, naquele período, a consolidação do Pacto pela Saúde,
como fortalecimento da regionalização, persistiu como agenda importante, efetivada por meio de ações de qualificação e da participação dos
representantes regionais, com a consolidação do trabalho dos apoiadores
oferecendo suporte aos Colegiados de Gestão Regionais.
Que lutas marcaram a atuação da entidade no período?
MCCC – Uma luta importante foi travada na área de saúde mental.
Ocorreu que a Secretaria Estadual de Saúde não fez a convocação para
a Conferência Estadual de Saúde Mental, necessária para que se debatessem as questões da área em nível estadual e elegessem os delegados
que representariam São Paulo para a IV Conferência de Saúde Mental.
Diante do ocorrido, o COSEMS/SP [encabeçou] compôs uma comissão
junto com o Conselho Estadual de Saúde, e organizou, em maio de 2010,
uma plenária estadual ocorrida em São Bernardo do Campo. Aquela
plenária recebeu apoio do Conselho Nacional de Saúde e foi reconhecida com força de conferência, possibilitando a escolha dos delegados
de São Paulo na IV Conferência SM – Intersetorial, ocorrida em Brasília
entre os dias 27 de junho e 1º de julho. Também na área da saúde mental, o COSEMS/SP manteve posição firme contra o teor de reportagens
divulgadas na mídia, em particular pelo jornal do Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), com base em supostas
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pesquisas sobre os Centros de Atenção Psicossociais (Caps), nas quais
ficava nítida a posição do Cresmesp em apoio à implantação dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Psiquiatria, medida que
contrariava diretamente os princípios da reforma psiquiátrica. Foi ainda
importante, no período, a ênfase na Atenção Básica. Já desde agosto de
2009, o COSEMS/SP vinha propondo à Secretaria de Estado da Saúde a
realização de um seminário que subsidiasse a discussão e a composição
de um documento que embasasse a Política Estadual de Atenção Básica,
estabelecendo com clareza o papel do Estado no que se referia ao apoio
técnico e financeiro. Porém, o seminário só aconteceu em março de 2010
e, em junho de 2010, a Comissão Intergestores Bipartites (CIB) aprovou
apenas as diretrizes para pactuação da política, sem que houvesse ainda
deliberações sobre a Política Estadual de Atenção Básica, para o Estado. Não havia consenso sobre a participação da Secretaria do Estado no
financiamento da Atenção Básica, o que só ocorreu recentemente, em
2012, sendo que o cofinanciamento, na verdade, ainda não está efetivado. Ainda durante minha gestão, a diretoria do COSEMS/SP manteve
posição pública forte contra à Lei n. 1.131 de 2010, que permitia a venda
de 25% dos leitos dos hospitais públicos estaduais, geridos por Organizações Sociais (OSs), para pacientes particulares e usuários de plano
de saúde. Em fevereiro de 2011, o COSEMS/SP, juntamente com seis
entidades da sociedade civil, entrou com representação junto ao Ministério Público questionando essa lei que, posteriormente, foi considerada
inconstitucional e não foi efetivada, em São Paulo.
Como essas agendas impactaram a implantação do SUS no Estado?
MCCC – A regionalização é uma realidade que possibilitou, nas regiões,
o amadurecimento da discussão sobre as Redes de Atenção à Saúde, finalizado em 2011, com a criação de dezessete Redes Regionais de Atenção à
Saúde e sua inclusão no recebimento de recursos, por meio de portarias
do Ministério da Saúde relativas a diretrizes estratégicas, casos da Rede
Cegonha e da Rede de Urgência e Emergência. Nossa agenda fortaleceu o
Pacto pela Regionalização, etapa importante para que as Regiões de Saúde estivessem maduras para a criação das Redes Regionais de Atenção à
Saúde. A ênfase dada à agenda da Atenção Básica, por sua vez, possibilitou que fosse finalmente aprovada a Política Estadual de Atenção Básica,
com o cofinanciamento. Na área de saúde mental, ainda há divergências
de posições entre a Secretaria do Estado e o COSEMS/SP; mas persistem o
dialogo e a busca pelos pontos em comum que façam avançar, no Estado,
a reforma psiquiátrica. Durante nossa gestão, houve enfrentamentos com
a Secretaria de Estado, mas sempre de maneira ética, como no caso em
que eles criaram a Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde
(Cross), voltada à regulação do acesso na área hospitalar e ambulatorial,
ou do Termo de Compromisso entre Entes Públicos, no caso de Diadema, onde havia interpretação diversa por parte do COSEMS/SP e da SES/
SP sobre a gestão de hospitais estaduais nos municípios que, a nosso ver,
deveria respeitar o comando único e ser responsabilidade do município,
sendo a gerência pela SES. Buscamos sempre abrir uma discussão política,
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ética, com resultados positivos, o que estabeleceu uma base importante
para a relação da atual diretoria com a Secretaria do Estado.
Como reavalia a relação interfederativa em seu mandato?
MCCC – Com relação à Secretaria de Estado, houve enfrentamentos,
já citados, no caso da reforma psiquiátrica, em relação à implantação e
centralização da regulação e da Lei n. 1.131. Houve uma posição do COSEMS/SP, inclusive, contrária à terceirização da regulação para gestão
de OSs. Em todas essas situações, nos pautamos pelo posicionamento
firme, mas com ética e diálogo. Em julho de 2010, ocorreu o falecimento do secretário estadual de Saúde Luiz Roberto Barradas e sua substituição por Nilson Ferraz Paschoa. Rapidamente, fizemos um encontro
objetivando apresentar ao novo secretário temas importantes para nossa
gestão, como regulação, protocolo de cooperação entre entes públicos,
assistência farmacêutica, financiamento, entre outros... Com o Governo
Federal, nossa relação foi de parceria, respeito e compartilhamento de
responsabilidades. Resumindo, os principais desafios do SUS naquele
período foram – como continuam sendo – o financiamento da saúde
pública, tendo em vista a insuficiência dos recursos disponíveis, com
enorme peso para os municípios; a ausência de cofinanciamento estadual para várias políticas, cujas diretrizes nacionais apontam a necessidade do cofinanciamento; casos da Atenção Básica, da Saúde Mental, do
Samu. Aponto, ainda, como dificuldade enfrentada a gestão do trabalho
no estado de São Paulo, a começar pelas enormes diferenças nas formas
de contratação, passando pela ausência de políticas de incentivo e de
planos de carreira, além da dificuldade na contratação de profissionais.
Tem sido um desafio que se perpetua para os gestores municipais. Como
principal avanço, tivemos a consolidação das Regiões de Saúde e a implantação das Redes Regionais, desafio tomado como prioridade pela
gestão que me sucedeu. Outro desafio tem sido a judicialização da Saúde, tema que tem estado presente em oficinas, reuniões da diretoria e no
Congresso de 2009, encampado pela Marcha dos Prefeitos em dezembro
de 2009. Foi criado, então, um grupo bipartite que iniciou um diagnóstico em parceria com a Secretaria do Estado; porém, pouco avançamos. É
um grande desafio para a entidade. Também ampliamos nossa presença
nas regiões por meio dos representantes regionais e dos apoiadores; o
Conselho Deliberativo do COSEMS/SP teve sua [participação] representação aumentada, ainda que seja pouca a participação dos secretários
municipais na vida cotidiana da entidade, se considerarmos o número
de municípios no Estado. O COSEMS/SP foi minha grande escola de
gestão, fonte de aprendizado, de trocas de experiências, na relação com
outros gestores, com os técnicos dos diversos municípios que participavam dos grupos bipartites, com os apoiadores, com os funcionários
e técnicos, com os funcionários da Secretaria do Estado e seus gestores.
Aprender com a experiência do outro foi minha maior escola de gestão.
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Carta de Guarulhos, 2009
Os Secretários Municipais de Saúde do estado de
São Paulo, reunidos no XXIII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, em Guarulhos, no período de 24 a 27 de
março de 2009, posicionam-se de forma intransigente na defesa do processo de construção do
sistema público de Saúde brasileiro, que garanta
acesso universal, integralidade, equidade, descentralização e controle social, conforme estabelecido
na Constituição Federal de 1988, nas Leis e Normas do Sistema Único de Saúde (SUS).
Nossa entidade, o Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
(Cosems/SP), tem participado ativamente da
construção histórica dessa política pública que é
uma conquista da sociedade brasileira.
Neste momento, em que se inicia um novo
ciclo das gestões municipais, temos a responsabilidade de dar prosseguimento à Reforma
Sanitária brasileira, consolidando o SUS, superando alguns limites e impasses. Assim, o SUS
universal, como proposto na Constituição, só se
viabilizará se estiver intimamente relacionado
com o processo de transformação da sociedade
e do Estado. É necessário, portanto, que sejamos
capazes de provocar movimentos na sociedade
de defesa das políticas sociais e de encantamento
com o SUS. Um dos papéis do Cosems/SP será o
de articular o movimento sanitário com outros
movimentos da sociedade civil, tais como: combate à violência; defesa da seguridade social, do
meio ambiente, do emprego e do trabalho, entre
outros. É necessário que afirmemos uma reforma política que dê mais voz à população, com
maior participação da sociedade civil, inclusive
por meio de mecanismos que possibilitem o fortalecimento e o aperfeiçoamento da democracia
participativa, como por intermédio do orçamento participativo, da realização de plenárias,
fóruns, referendos e plebiscitos.
Temos trabalhado na implantação do Pacto
pela Saúde em suas três dimensões: Pacto pela
Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. Entretanto, entendemos que sua concretização depende

não só da implementação de ações nos Estados e
Municípios, mas também de uma coordenação
mais ativa por parte do Ministério da Saúde.
Nesse contexto, outro desafio atual é transformar em realidade as responsabilidades sanitárias assumidas nos Termos de Compromisso
de Gestão Municipais e no Termo de Gestão Estadual de São Paulo, com monitoramento das
responsabilidades assumidas.
Consideramos que o fortalecimento da
Atenção Básica é uma estratégia fundamental
para a mudança do modelo assistencial dominante, que continua centrado na medicalização
da vida, com todas as suas consequências negativas. Para isto, é essencial a construção de uma
rede básica resolutiva e humanizada, capaz de
atender às necessidades de Saúde da população.
É imprescindível incorporar as ações de vigilância e promoção da Saúde no cotidiano das
equipes de Atenção Básica de forma descentralizada, ampliando a abordagem das equipes no
sentido de compreender e interferir, de maneira
mais ativa, na complexidade dos processos de
adoecimento das pessoas, pois a integralidade
pressupõe o atendimento de cada indivíduo no
seu processo singular de adoecimento e a realização de ações coletivas. Ainda com relação à promoção da Saúde, é necessário que se avance nas
ações que atuem nos determinantes sociais da
Saúde e que ocorram de forma intersetorial e interdisciplinar, com participação da comunidade.
Para que a rede básica seja estruturante dos
sistemas locais de Saúde, é necessário organizar
as Redes de Atenção à Saúde, com capacidade
de garantir as referências ambulatoriais e hospitalares, em condições de oferecerem atenção
integral. Neste sentido, precisamos avançar no
aperfeiçoamento da regionalização, no fortalecimento dos Colegiados de Gestão Regionais
(CGRs), na implementação das linhas de cuidado e na gestão da clínica para que se garanta
a atenção integral à Saúde da população.
A coordenação das regiões de Saúde é a
principal atribuição dos CGRs, que precisam da
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se organizar e se fortalecer para assumirem,
de fato, um novo papel na agenda política de
implementação do Pacto pela Saúde no Estado.
A aprovação da Programação Pactuada Integrada (PPI), em 2008, deve ser ressaltada, na
medida em que veio contribuir para a melhoria
do acesso da população e na busca da integralidade e equidade. Entretanto, para que a PPI
efetivamente seja colocada em prática, faz-se
necessário implantar, com a maior urgência, a
Política de Regulação e desencadear, imediatamente, o processo de elaboração do Plano Diretor de Investimentos no Estado.
A crise estrutural do capitalismo, manifestada pela crise financeira e de produção, representa um sério problema para o nosso país.
Entretanto, é fundamental que afirmemos que
não pode ser motivo para redução no financiamento do SUS. É essencial que demonstremos o
potencial do SUS como uma política que pode
contribuir com a solução da crise, gerando empregos, investimentos em obras e incorporação
de novas tecnologias. Neste momento, em que
milhares de pessoas estão perdendo os seus empregos, inclusive no estado mais rico da federação, o SUS lhes garantirá a proteção da Saúde,
seu bem mais precioso.
Sabe-se que a trajetória do financiamento
sempre esteve subordinada à lógica econômica
com parcos recursos. No entanto, a sociedade,
particularmente o seu estrato mais vulnerável,
precisará que o SUS, esta política generosa e
solidária, se mostre em defesa da vida. De outro lado, o sucesso dessa empreitada dependerá
da força com que a própria sociedade coloque a
vida das pessoas acima da racionalidade econômico-financeira.
A regulamentação da EC-29 deve fazer parte da nossa agenda econômica e política, de forma prioritária, pois é de vital importância para
a existência de um maior suporte financeiro
que garanta tanto as ações e os serviços existentes atualmente, como também a sua expansão,
para que ocorra a melhoria da qualidade e o aumento da resolubilidade do sistema.
A maioria dos municípios paulistas já aplica
20%, ou mais, de sua arrecadação própria na área
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Saúde, e está no limite de suas possibilidades. Precisamos de recursos federais e estaduais para que
possamos continuar o processo de construção do
SUS em nossos territórios. A Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo precisa participar solidariamente do financiamento dos sistemas municipais de Saúde, particularmente, do financiamento dos serviços de referência regional, sob gestão
municipal, com repasses regulares para os Fundos
Municipais de Saúde, como preconizam as Leis e
Normas do SUS.
Além do financiamento, persistem as dificuldades relacionadas à gestão do trabalho e á educação permanente. Faltam profissionais para
áreas estratégicas, como médicos para a Saúde
da Família, psiquiatras para os CAPS, técnicos
para as áreas de Vigilância Sanitária e Epidemiológica e Saúde do Trabalhador, entre outras.
Todos esses pontos devem continuar fazendo
parte de nossa agenda de debates e pactuação.
Como entidade representativa do conjunto
dos Secretários Municipais de Saúde do nosso Estado, o Cosems/SP deve fazer uma leitura, a mais
realista possível, dos problemas do SUS, mas não
pode deixar de reconhecer os avanços conseguidos
ao longo de 21 anos de história do SUS.
O SUS faz parte da vida de milhões de brasileiros que usam os serviços públicos de Saúde ou
que trabalham nos milhares de serviços e unidades espalhados por todo o país. Diariamente,
são produzidas ações de prevenção, assistência,
vigilância e de promoção, por meio do encontro
singular de profissionais de Saúde e usuários.
Neste sentido, o SUS deve fazer parte da agenda política do país, mobilizar toda a sociedade
e transcender seus espaços específicos, pois, sem
isto, corremos o risco de não termos a governabilidade suficiente para fazer as mudanças previstas e necessárias que garantam a melhoria da
qualidade de vida e a inclusão social que tanto
almejamos em nosso país.
NOSSOS COMPROMISSOS E PROPOSTAS:
Participar ativamente do processo de construção do
SUS, buscando estratégias para que os princípios de
universadade, equidade, integralidade e participação da comunidade se consolidem em nosso país;
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1- Trabalhar pelo fortalecimento dos nossos
sistemas locais de Saúde, investindo na construção de modelos de atenção que garantam
universalidade, integralidade e equidade,
com controle e participação social;
2- Renovar os Termos de Compromisso de
Gestão com os novos gestores, implementar
e monitorar as ações previs
tas nos Termos de Compromisso de Gestão Municipais
e no Termo de Compromisso de Gestão Estadual, com o objetivo de implementar, de fato,
o Pacto pela Saúde em nosso Estado, com a
participação ativa das Secretarias Municipais de Saúde (SMSs) e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), que
deve assumir integralmente as responsabilidades de gestor estadual do SUS;
3- Reivindicar que a SES/SP assuma seu papel
no SUS estadual, na regionalização, visando
a construção efetiva e o fortalecimento das 66
Regiões de Saúde;
4- Fortalecer os Colegiados de Gestão Regionais
(CGRs) como atores políticos essenciais para
viabilizar a organização de uma rede regional de ações e serviços de atenção à Saúde, integrada e resolutiva. A SES/SP deve assumir
responsabilidade técnica e financeira com a
organização desta rede assistencial regional;
5- Propor que a SES/SP, em conjunto com o
Cosems/SP, promova capacitação permanente aos quadros técnicos, estaduais e municipais, para atuarem no suporte à agenda,
à pauta e ao funcionamento dos CGRs do
estado de São Paulo;
6- Contribuir para a legalização dos espaços
colegiados intergestores do SUS: Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e CGRs; além de
atuar juntamente com o Conasems no aperfeiçoamento do Pacto Interfederativo em nível nacional;
7- Construir, de forma participativa, estratégias
de fortalecimento de relações solidárias entre
os municípios, inclusive com parcerias e repasses intermunicipais de recursos financeiros;
8- Pactuar com a SES/SP que a definição de
perfil e localização dos Ambulatórios Médi-

cos de Especialidades (AMEs) seja deliberada nos CGRs;
9- Aperfeiçoar a Programação Pactuada Integrada (PPI), por meio dos CGRs e da CIB, e
garantir sua implementação, seu acompanhamento permanente e sua revisão periódica, inclusive com cofinanciamento da SES/SP;
10- Implementar a Política de Regulação no Estado, através de pactuação bipartite, em conformidade com o Pacto de Gestão;
11- Solicitar que a SES/SP garanta apoio técnico
e financeiro às ações de Vigilância em Saúde
dos municípios;
12- Incentivar a participação dos técnicos de
Vigilância em Saúde nas Câmaras Técnicas
dos CGRs, favorecendo o fortalecimento e a
repolitização das Vigilâncias no contexto do
Pacto pela Saúde;
13- Retomar as ações de Educação Permanente
dos gestores, trabalhadores e conselheiros do
SUS, com o objetivo de aumentar a resolubilidade e a humanização de todos os serviços e programas do SUS, com financiamento
do Ministério da Saúde (MS), SES/SP e dos
municípios, em conformidade com as diretrizes da Portaria nº 1996, de 2007;
14- Lutar pela regulamentação da EC-29, para
garantir maior aporte de recursos financeiros
dos governos federal e estaduais para o SUS,
definindo o que são considerados gastos com
ações e serviços de Saúde;
15- Lutar, junto ao Estado e à União, pela ampliação dos recursos financeiros para a Atenção Básica e os serviços de Média Complexidade, visando o aumento do acesso e a qualificação da assistência à população;
16- Propor discussão, no Conselho Estadual de
Saúde, na CIB e na Assembleia Legislativa,
para que a SES/SP realize prestação de contas
sobre a aplicação dos recursos financeiros, de
forma periódica, em favor da maior transparência e equidade na utilização destes recursos;
17- Buscar maior aporte de recursos financeiros
para o SUS/SP junto ao MS e propor que os
repasses financeiros para os Fundos Municipais de Saúde, tanto federais como estaduais,
sejam discutidos e deliberados na CIB, ten-
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do como referência a PPI e as Redes de Alta
Complexidade;
18- Apoiar e participar de iniciativas do Pacto
em Defesa do SUS, em articulação com outros atores e entidades;
19- Desenvolver estratégias visando o fortalecimento do controle e da participação social;
20- Instituir parceria com a SES/SP e o MS para
monitoramento do Pacto pela Saúde, através
de um processo dinâmico que possibilite o
desenvolvimento de ações para a qualificação
do SUS;
21- Trabalhar pelo fortalecimento da Atenção
Básica em nossos municípios, inclusive com a
implementação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família;
22- Construir e pactuar propostas ampliadas de
financiamento estadual e federal da Atenção Básica, incorporando a possibilidade de
outras modalidades de oganização, que considerem os princípios da territorialização,
adscrição de clientela, vínculo e responsabilidade sanitária, visando atenção integral à
Saúde;
23- Solicitar ao MS que amplie os recursos financeiros para a Atenção Hospitalar e Rede de
Urgência e Emergência, através de mecanismos que garantam o custeio real da assistência hospitalar de acordo com as necessidades
da população;
24- Solicitar à SES/SP apoio técnico e financeiro
na implantação e expansão dos serviços de
Saúde Bucal, de acordo com as diretrizes da
Política Nacional de Saúde Bucal;
25- Fortalecer a construção da política de Saúde
Bucal nos municípios, com inclusão do tema
na pauta dos CGRs e realização de oficinas
regionais, com a participação das três esferas
de governo;
26- Solicitar à SES/SP que coordene, em conjunto com os municípios, a rede de SAMU, inclusive participando do seu cofinanciamento;
27- Implantar a Rede de Alta Complexidade
com custeio do MS e da SES/SP nas áreas
de Ortopedia e Neurologia e implementar a
garantia de acesso e qualidade da atenção
dos serviços das Redes já construídas de On-
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cologia, Cardiologia, Terapia Renal Substitutiva e Auditiva;
28- Reivindicar que o governo do Estado amplie
e tenha como forma preferencial de repasse
de recursos financeiros a modalidade fundo
a fundo, do Fundo Estadual de Saúde para
os Fundos Municipais de Saúde;
29- Pactuar junto à SES/SP a continuidade e o
aperfeiçoamento do Projeto Pró-Santa Casa
II do governo do Estado, com o objetivo de
melhorar a atenção hospitalar e as urgências
e emergências, com acompanhamento dos
Planos de Trabalho pelos CGRs e controle
dos recursos financeiros repassados pela SES/
SP e pelas SMSs para auxiliar no custeio das
Santas Casas;
30- Propor ao MS que recursos de emendas parlamentares sejam liberados, desde que estejam no plano municipal e, quando for o
caso, no plano de investimentos do Estado;
31- Trabalhar, juntamente com o Conasems,
para que o MS/Fundo Nacional de Saúde
agilize o processo de transferência dos recursos federais na forma dos Blocos de Financiamento, conforme estabelece o Pacto de
Gestão;
32- Propor uma ampla discussão sobre uma Lei
de Responsabilidade Social, com investimentos suficientes para garantir Saúde para todos os cidadãos, com controle e transparência dos gastos públicos;
33- Implementar os Planos de Ação de Vigilância em conformidade com as diretrizes
do Plano Diretor de Vigilância em Saúde
(PDVISA), articulando os principais atores
políticos com governabilidade para construir
um novo paradigma de vigilância nos municípios, com base nos pressupostos da Política
Nacional de Promoção da Saúde;
34- Implementar, em conjunto com a SES/SP,
os mecanismos de regulação previstos no
Pacto de Gestão, articulando as ações de
regulação, controle, avaliação e auditoria,
com integração dos serviços municipais e as
referências regionais;
35- Integrar os serviços de Saúde que estão sob
gerência de Organizações Sociais de Saúde
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(OSS) e os AMEs da SES/SP ao sistema de
regulação do SUS;
36- Solicitar ao Conasems ações no sentido de
exigir que o Datasus trabalhe para integrar
os atuais sistemas de informações, tornando-os de fácil acesso ao gestor municipal e que
garanta a efetivação do Cartão SUS;
37- Propor ao Conasems a discussão, de forma
tripartite, de ações que possam evitar a judicialização do SUS, de maneira que os recursos financeiros sejam utilizados para custeio
de serviços e ações voltados para os principais
problemas de Saúde da população, segundo
critérios epidemiológicos e de uso racional
das tecnologias terapêuticas e diagnósticas,
com elaboração de protocolos clínicos, preservando a viabilidade do sistema de Saúde;
38- Incorporar a Assistência Farmacêutica nos
Planos Municipais de Saúde e Relatório de
Gestão; além de reivindicar apoio técnico e
recursos financeiros do MS e da SES/SP para
a Gestão Municipal da Assistência Farmacêutica;
39- Solicitar que a SES/SP se comprometa com
a garantia de regularidade no fornecimento
de medicamentos dos Programas Dose Certa
e Dose Certa – Saúde Mental, bem como regularidade no repasse de recursos financeiros
da Assistência Farmacêutica Básica para os
municípios com mais de 250 mil habitantes;
40- Implementar a Assistência Farmacêutica Básica no Estado através de pactuação na CIB;
41- Propor que a SES/SP disponibilize recursos
financeiros suplementares para assegurar
aquisição de insumos para pacientes portadores de diabetes insulino-dependentes,
além do piso de R$ 0,30 por habitante/ano;
42- Discutir a implementação da Política de
Práticas Integrativas e Complementares nos
municípios, criando um Fórum Permanente
e Grupo Técnico Bipartite, e incentivando as
experiências existentes;
43- Fortalecer o Cosems/SP e o Conasems para que
os interesses dos gestores municipais de Saúde
tenham poder equivalente ao dos demais entes
federados nas pactuações do SUS na CIT e CIB;
44- Fortalecer a implementação da Política de

Saúde do Trabalhador nos municípios, com
agenda na pauta dos CGRs, inclusive discutindo-se a referência regional dos Centros de
Referência em Saúde do Trabalhador (Cerests) habilitados na Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), e ativação do Grupo Técnico Bipartite
de Saúde do Trabalhador;
45- Solicitar da SES/SP a participação técnica
e financeira para implantação e fortalecimento de ações de Saúde do Trabalhador nos
municípios, em conformidade com a Lei Orgânica da Saúde (LOS);
46- Fortalecer o processo de implantação da política de Saúde Mental no Estado, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica, desenvolvendo
estratégias que comprometam a SES/SP e os
municípios, com discussão e articulação nos
CGRs de arranjos organizacionais que dêem
conta das especificidades regionais;
47- Propor à SES/SP que desenvolva, em conjunto com o Cosems/SP, uma Política de Atenção
à Dependência Química nos diversos níveis
de atenção à Saúde nos municípios, particularmente aos que não possuem CAPSad;
48- Incluir, na agenda nacional tripartite, a discussão da regulação da força de trabalho, de
mecanismos para interiorização e alocação
de profissionais, e da carreira do SUS;
49- Fortalecer, nos espaços nacionais de discussão, a importância de regulação da formação
de profissionais da Saúde e da residência e
especialização médica, face ao papel preponderante do Estado de São Paulo, pelo seu
grande número de escolas de formação em
Saúde e vagas de residência médica.
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Carta de Campinas, 2010
Os Secretários Municipais de Saúde do estado de
São Paulo, reunidos em seu XXIV Congresso, no
período de 21 a 23 de abril de 2010, em Campinas, reafirmam sua posição na defesa do processo de consolidação do Sistema Único de Saúde
(SUS), conforme estabelecido na Constituição
Federal de 1988, baseado nos princípios de Universalidade, Integralidade, Equidade, Participação Social, Regionalização e Descentralização. A
nossa Constituição, ao afirmar que a Saúde é um
dever do Estado, impõe-nos a defesa do fortalecimento da gestão estatal, e não privada, do sistema de saúde e a necessidade do trabalho em rede,
envolvendo as três esferas de governo.
Nossa entidade representativa, o Conselho
de Secretários Municipais de Saúde do Estado
de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” (Cosems/SP), tem participado ativamente da construção histórica dessa política pública que é
uma conquista da sociedade brasileira.
No contexto do desenvolvimento do SUS, o
fortalecimento da Atenção Básica é uma estratégia fundamental para a mudança do modelo
assistencial. Acreditamos que a partir da Atenção Básica é que se pode realizar a transformação da atenção em Saúde em todos os níveis de
complexidade, bem como a construção das redes de atenção. Necessitamos da construção de
uma rede básica resolutiva e humanizada que
trabalhe com instrumentos capazes de organizar o processo de atenção à Saúde, garantindo
o acesso e atendendo às necessidades de Saúde
da população.
Para isso, é essencial estabelecer a pactuação da política de Atenção Básica que reconheça as especificidades, a realidade histórica das
formas de organização e, sobretudo, que defina
o cofinanciamento no estado de São Paulo entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP)
e os municípios.
É também de fundamental importância
fortalecer a Assistência Farmacêutica como
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um conjunto de ações que precisam estar bem
articuladas, para que o acesso aconteça com
foco nas necessidades do usuário.
A Programação Pactuada Integrada (PPI)
tem por objetivo a melhoria do acesso da população e contribuir para a efetivação da integralidade e equidade. Entretanto, para que a PPI se
concretize, faz-se necessário desencadear a Política de Regulação da Atenção à Saúde e, imediatamente, o processo de elaboração do Plano
Diretor de Investimentos nas Regiões de Saúde
e no Estado.
Reivindicamos que a SES/SP participe solidariamente do financiamento e dê apoio técnico
aos municípios para que se consolidem os sistemas municipais de saúde.
A aprovação da Contribuição Social para a
Saúde (CSS) e a regulamentação da EC-29 pelo
Congresso Nacional devem fazer parte da nossa
agenda de forma prioritária, pois são de vital
importância para a existência de um maior suporte financeiro que garanta tanto as ações e os
serviços existentes atualmente, como também a
sua expansão, melhorando a qualidade e a resolubilidade do sistema.
O Cosems/SP deve fazer uma leitura, a mais
realista possível, dos desafios do SUS, mas não
pode deixar de reconhecer os avanços ao longo
de 22 anos de sua existência no país, que faz
parte da vida de milhões de brasileiros que usam
os serviços públicos de Saúde ou que trabalham
nos milhares de unidades espalhadas por todo
o território nacional. Diariamente, são produzidas ações de promoção, prevenção, vigilância,
assistência e reabilitação, protegendo a vida das
pessoas por meio do encontro singular de profissionais de Saúde e usuários.
Por essa importância, o SUS deve fazer parte da agenda política do país, mobilizar toda a
sociedade para as mudanças previstas e necessárias, que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social.
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XXIV Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo; Campinas, 2010.

NOSSOS COMPROMISSOS E PROPOSTAS
Os Secretários Municipais de Saúde, reunidos
em Assembleia Geral Ordinária em seu XXIV
Congresso, realizado no período de 21 a 23 de
abril de 2010, em Campinas, tomando como
referência a Carta de Campinas e os compromissos históricos do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo
“Dr. Sebastião de Moraes” (Cosems/SP), com a
construção do Sistema Único de Saúde (SUS)
em nosso estado e no país, aprovam os seguintes
compromissos e propostas:
1- Participar ativamente do processo de construção do SUS através do fortalecimento dos
sistemas loco-regionais de Saúde, investindo
na construção de redes pautadas em modelos de atenção e gestão que consolidem os
princípios de Universalidade, Equidade, Integralidade e Participação da Comunidade;
2- Propor uma ampla discussão sobre uma Lei
de Responsabilidade Sanitária, com investimentos suficientes para garantir Saúde para
todos os cidadãos, com controle e transparência dos gastos públicos;
3- Lutar pela aprovação da Contribuição Social para a Saúde (CSS) e pela regulamentação da EC-29 pelo Congresso Nacional,
para garantir maior aporte de recursos financeiros dos governos federal e estaduais
para o SUS, definindo o que são considerados gastos com ações e serviços de saúde e
priorizando as transferências na modalidade fundo a fundo;
4- Fortalecer a regionalização em parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP),
visando à construção efetiva das Regiões de

5-

6-

7-

8-

9-

Saúde por meio de apoio técnico, logístico e
financeiro para o efetivo funcionamento dos
Colegiados de Gestão Regionais (CGRs),
desenvolvendo de forma participativa estratégias de relacionamento solidário entre os
municípios e estado;
Implementar a Política de Regulação da
Atenção à Saúde no estado, articulando as
ações de regulação do acesso, controle, avaliação e auditoria, com integração dos serviços municipais e as referências regionais;
Aperfeiçoar a Programação Pactuada Integrada (PPI) por intermédio dos CGRs e da
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e
garantir sua implementação, acompanhamento permanente e revisão periódica, mobilizando esforços para garantir o cofinanciamento da SES/SP;
Integrar os serviços estaduais de saúde, que
estão sob gerência direta ou de Organizações Sociais de Saúde (AMEs e Hospitais
Regionais), ao sistema de regulação do SUS,
pactuando com a SES/SP a definição de perfil, localização e seus planos operativos nos
CGRs, por meio de Protocolo de Cooperação
entre Entes Públicos (PCEP);
Pactuar junto à SES/SP a continuidade e o
aperfeiçoamento do Projeto Pró-Santa Casa
II com o objetivo de melhorar a atenção hospitalar e as urgências e emergências, acompanhando os Planos de Trabalho e controlando os recursos financeiros nos CGRs.
Reivindicar ao Ministério da Saúde (MS) a
integração dos atuais sistemas de informações,
tornando-os de fácil acesso ao gestor municipal
e garantindo a efetivação do Cartão SUS;
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10- Implementar ações de Educação Permanente para gestores, trabalhadores e conselheiros do SUS, com o objetivo de aumentar a
resolubilidade e a humanização de todos os
serviços de saúde;
11- Desenvolver estratégias visando ao fortalecimento do controle e da participação social
por meio dos Conselhos e de Conferências de
Saúde;
12- Reivindicar à SES/SP a garantia de apoio técnico e financeiro às ações municipais de gestão
em saúde, Atenção Básica, assistência especializada e hospitalar, assistência farmacêutica,
vigilância e promoção da saúde, implantação
e expansão dos serviços de Saúde Bucal;
13- Pactuar a Política Estadual de Atenção Básica para São Paulo, incluindo propostas
de ampliação de financiamento estadual
e federal, incorporando a possibilidade de
outras modalidades de organização, que
considerem os princípios da territorialização, adscrição de clientela, vínculo e responsabilidade sanitária e que visem à atenção
integral à saúde;
14- Implementar a Política de Práticas Integrativas e Complementares nos municípios,
criando um Grupo Técnico Bipartite e incentivando as experiências existentes por
intermédio de apoio financeiro;
15- Fortalecer o processo de implantação da política de Saúde Mental no estado, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica, desenvolvendo estratégias que comprometam a SES/
SP e os municípios, com discussão e articulação nos CGRs de arranjos organizacionais
e de cofinanciamento que deem conta das
especificidades regionais;
16- Priorizar a pactuação entre a SES/SP e o
Cosems/SP de uma Política de Atenção à
Dependência Química (álcool e drogas) nos
diversos níveis de atenção à Saúde de forma
intersetorial, em consonância com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica;
17- Reivindicar que a SES/SP cofinancie a Rede
de Urgência e Emergência (UPA, SAMU,
Sala de Estabilização), de acordo com a pactuação estabelecida no âmbito da Comissão
Intergestores Tripartite (CIT);
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18- Implementar os Planos de Ação de Vigilância em conformidade com as diretrizes do
Plano Diretor de Vigilância em Saúde (PDVISA), articulando os principais atores políticos com governabilidade para construir
um novo paradigma de vigilância nos municípios, com base nos pressupostos da Política Nacional de Promoção da Saúde;
19- Fortalecer a implementação da Política
de Saúde do Trabalhador nos municípios,
discutindo nos CGR’s a referência regional dos Centros de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerests) habilitados na Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Trabalhador (Renast) e ativação do Grupo
Técnico Bipartite de Saúde do Trabalhador,
reivindicando à SES/SP a sua participação
técnica e financeira;
20- Reivindicar que a SES/SP se comprometa
com a garantia de regularidade no fornecimento de medicamentos do Programa Dose
Certa e no repasse de recursos financeiros da
Assistência Farmacêutica Básica;
21- Reivindicar que a SES/SP disponibilize recursos financeiros suplementares para assegurar
aquisição de insumos para pacientes portadores de diabetes insulino-dependentes;
22- Propor ao Conasems a discussão, de forma tripartite, de ações que possam evitar
a judicialização do SUS, de maneira que os
recursos financeiros sejam utilizados para
custeio de serviços e ações voltados para os
principais problemas de saúde da população, segundo critérios epidemiológicos e de
uso racional das tecnologias terapêuticas e
diagnósticas preservando a viabilidade do
sistema de saúde;
23- Incluir na agenda nacional tripartite a discussão da regulação da força de trabalho em
saúde, de mecanismos para interiorização e
alocação de profissionais e da carreira do SUS;
24- Instituir a regulação da formação de profissionais de Saúde, da residência e especialização médica, diante do papel preponderante
do estado de São Paulo pelo seu grande número de escolas de formação em saúde.
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2011 | 2012

Decreto nº 7.508 regulamentou
redes regionais e relações
interfederativas

Primavera da Saúde, movimento pela regulamentação da Emenda Constitucional nº 29 (EC 29); Explanada dos
Ministérios, Brasília, DF, setembro de 2011.

Na tarde de 15 de fevereiro de 2011, o COSEMS/SP e mais seis outras entidades da sociedade civil ingressaram com representação junto
ao Ministério Público do Estado de São Paulo
(MPE) questionando a Lei Complementar n.
1.131/2010, assinada pelo então governador do
Estado Alberto Goldman e aprovada pela Assembleia Legislativa de SP, apressadamente, ao
final do ano de 2010, permitindo a venda de
25% dos leitos de hospitais do SUS de São Paulo
para planos privados de saúde. No entendimento do COSEMS/SP, a lei era inconstitucional e
feria dispositivos das constituições federal e es-

tadual, além de princípios consagrados no SUS,
como a equidade. Também não encontrava justificava na realidade hospitalar do estado, em
que a maioria dos municípios enfrentava, ao
contrário de ociosidade de leitos, filas de espera
e demandas reprimidas.
Portanto, a Lei Complementar 1.131/2010
representava um perigoso precedente para a
transformação de hospitais públicos, construídos e mantidos com recursos do estado, em negócios passíveis de lucros. Apesar de repudiada
por entidades expressivas da saúde, em julho de
2011 o governador Geraldo Alckmin (empossa-
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do em janeiro daquele ano) regulamentou a citada lei, por meio do decreto n. 57.108/2011. Mas
as manifestações contra a medida continuaram:
no Dia Mundial da Saúde, 7 de abril, um ato público reuniu mais de 500 pessoas representando
cerca de 70 entidades, no centro de São Paulo;
em 9 de agosto, os promotores Arthur Pinto Filho e Luiz Roberto Cicogna Faggioni, acatando a
representação feita pelo COSEMS/SP e demais
entidades, impetraram pedido de liminar declaratória da inconstitucionalidade da lei e decreto.
Em 11 agosto de 2011, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) divulgou a Resolução 445,
em que considerou Lei 1.121/2010 um “retrocesso” injustificável”, diante da capacidade “já
insuficiente de leitos para usuários do SUS”.
Finalmente, em 31 de setembro, saiu a decisão
liminar da Justiça suspendendo os efeitos da Lei
n. 1.131/10 e do decreto 57.108/11, encerrando
com vitória expressiva a campanha encampada
pelo COSEMS/AP contra a chamada “dupla-porta” e a favor da gratuidade, universalidade e
equidade no SUS.
Em âmbito nacional, a reforma sanitária
conquistou grande avanço com a assinatura, pela presidenta Dilma Rousseff, em 28 de
junho de 2011, do Decreto n. 7.508, regulamentando a Lei n. 8.080/1990 (Lei Orgânica
da Saúde) e dispondo sobre a organização do
SUS. Institucionalizado em pela Lei 8.080/1990
– que dispôs sobre promoção, proteção e recuperação da saúde, além de organização e
funcionamento dos serviços – e pela Lei 8.142,
de 1990 – que garantiu a gestão participativa
e determinou formas de transferências dos recursos financeiros –, o SUS carecia, ainda, da
regulamentação de dispositivos que permitissem o enfrentamento de obstáculos da gestão,
organização, planejamento, assistência e articulação interfederativa.
O Decreto 7.508 veio sanar esta lacuna estabelecendo a organização regional dos serviços de saúde, abrangendo, no mínimo, ações
de atenção básica, de urgência e emergência,
de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância
em saúde. Aos entes federados, determinou
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a incumbência de acordar a composição das
Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS),
considerando os limites geográficos, a população, assim como os serviços e ações ofertados,
fixando critérios de acessibilidade e escala dos
serviços – entre outras questões.
Ato contínuo ao decreto, a presidenta Dilma
assinou, em 24 de agosto, a Lei n. 12.466 que
acrescentava artigos à Lei n. 8.080, definindo as
comissões intergestores Tripartite, em âmbito
nacional, Bipartites, em âmbitos estaduais, e Re-

Principais fatos
Em 1/1/2011, Dilma Rousseff assume a
Presidência da República e Geraldo Alkmin,
o Governo do Estado de São Paulo.
XXV Congresso do COSEMS/SP é
realizado, em Santos, SP, de 29 de março
a 1º de abril de 2011.
XXVII Congresso do CONASEMS ocorre
entre 9 e 12 de julho de 2011; delegação
paulista conta com mais de 300 inscritos.
Presidenta Dilma Rousseff assina o
Decreto n. 7508/11, que regulamenta a
Lei n. 8080.
Em 27 de setembro, acontece em Brasília
a Primavera da Saúde, em prol da
regulamentação da EC Nº 29.
14º Conferência Nacional de Saúde é
realizada de 30/11 a 4/12 de 2011, em
Brasília.
Realizado o XXVI Congresso do COSEMS/
SP, em Marília, de 6 a 9 de março de 2012.
Publicada Lei Complementar n. 141/12
dispondo sobre valores mínimos/ano a
serem aplicados pela União, Estados, DF e
municípios na Saúde, entre outras medidas.
COSEMS/SP integra o Movimento Saúde
Mais 10, que coleta assinaturas para
projeto de lei de iniciativa popular
objetivando assegurar repasse de 10%
das receitas brutas da União para a
Saúde, alterando a Lei Complementar n.
141, de 13/01/2012.
Em 2012 Estratégia Apoiadores do
COSEMS/SP completa cinco anos.
CIB/SP aprova diretrizes para Regulação da
Assistência à Saúde no Estado de São Paulo.
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Grande Conversa, evento paralelo ao XXVI Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo; Marília, SP, março de 2012.

gionais, no âmbito das regiões de saúde como
foros de decisões consensuais e compartilhadas;
reconhecia, ainda, o Conselho Nacional dos
Secretários Estaduais e Municipais de Saúde
(CONASEMS), o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS) e os Conselhos dos
Secretários Municipais de Saúde (Cosems) em
cada estado como representantes dos gestores
públicos de Saúde, nas comissões intergestores,
em seus âmbitos respectivos.
Como resultado quase direto do Decreto
7.508, um acordo importante foi fechado, em
novembro de 2011, durante encontro entre o
secretário nacional de Atenção à Saúde, Helvécio Miranda, o secretário de Estado da Saúde
de São Paulo, Giovanni Guido Cerri e o presidente do COSEMS/SP, Arthur Chioro, no qual
ficou garantido o repasse de 50% dos recursos
destinados ao Fundo Estadual de Saúde para
cofinanciamento da atenção básica – em especial, para a construção das Redes Regionais de
Atenção à Saúde (RRAS). O acordo envolvia
a reestruturação da política estadual de regulação, com implantação, pela SES-SP, de com-

plexos reguladores nas 17 RRAS, vinculados,
também, à rede hospitalar sob gestão estadual.
A meta era garantir a construção das RRAS em
todos os municípios paulistas, priorizando a
implantação das redes Cegonha (materna/neonatal), de Urgência e Emergência e de Saúde
Mental/Álcool e Drogas, todas sempre pactuadas no âmbito dos Conselhos Gestores Regionais (CGRs) e dos Conselhos Gestores das Redes
(CG-Redes). “Foi uma grande conquista para o
SUS, que demonstrou um favorável avanço no
diálogo entre União, Estado e municípios para a
organização do sistema de saúde”, afirmou Chioro na ocasião.
Em âmbito interno, o COSEMS/SP investiu
na ampliação da sua comunicação: o jornal do
órgão ganhou novo projeto gráfico e passou a ser
impresso em papel reciclado; seu site foi reformulado, de modo a facilitar a interatividade com
os usuários, e foram criadas novas ferramentas,
com os espaços da entidade nas redes sociais Facebook e Twitter. Também foi ampliada a equipe
de assessores técnicos do COSEMS/SP, ajudando
a qualificar sua intervenção.
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Entrevista – Gestão de 03/2011 a 03/2013

Profissionalização e fortalecimento político
solidificou papel da entidade
Ademar Arthur Chioro dos Reis
05/12/1963, Santos, SP.
Médico, especialista em saúde pública
Secretário de Saúde de São Bernardo do Campo.

O que ressaltaria como principais ganhos da entidade nos seus 25 anos?
Ademar Arthur Chioro dos Reis – A consolidação do processo de implantação de uma política absolutamente exitosa, que é a do Sistema Único de
Saúde (SUS); digo isso, considerando as relações extremamente complexas
de poder interfederativas entre os três entes federados – União, Estado e
Municípios –, em que devemos buscar sempre uma direção única. Também
tem sido tarefa extremamente complexa constituir uma associação que representa as 645 vozes que formam o conjunto dos secretários municipais de
Saúde do estado de São Paulo.
Como recorda o II Encontro de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, ocorrido em Bauru em 1987, quando foi criada a Associação Dr. Sebastião de Moraes?
AACR – Estava lá como residente, acompanhei sem entender muito bem do
que se tratava... Havia um número pequeno de secretários envolvidos com a
necessidade de se criar um espaço de troca de experiências, de fortalecimento e
de construção de uma política de Saúde. Aqueles foram os pioneiros e merecem
nossa mais profunda admiração. Mas é admirável, também, olhar aquilo que foi
desenhado em 1987 e o que é hoje o COSEMS/SP: um êxito enorme, ainda que
não sem precedentes, porque respondeu à própria implantação e crescimento
do SUS. Além disso, o COSEMS/SP tem correspondentes nos demais estados
e o CONASEMS, que também construíram suas histórias. Assistimos, então,
à construção de uma instituição associativa privada que reúne 645 municípios
marcadamente diferentes em porte, localização geográfica e também na orientação político-partidária de secretários e prefeitos. Mesmo assim, conseguimos,
ao longo desses 25 anos, uma unidade de ação política, pelo SUS, a partir da
perspectiva municipalista, que fez com que tivéssemos uma instituição que, objetivamente, é nossa representante legal nas relações interfederativas, reconhecida pelos demais atores que compõem o vasto campo do SUS. Isso vai além da
esfera governamental; hoje, o COSEMS/SP é reconhecido como representante
legítimo pela Assembleia Legislativa, pelo Governo do Estado e, ainda, pela imprensa, pelas entidades sindicais, corporativas, movimentos sociais e de trabalhadores. É uma instituição com forte capacidade de interação, um dos principais atores na construção do SUS no estado de São Paulo, por sua capacidade de
dialogar com todos esses setores, e por se dispor ao desafio de construir unidade
num espaço com tantas vozes com o mesmo peso, demonstrando capacidade
democrática para ajudar na definição de rumos para a saúde pública.
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O que ressalta dentre as ações realizadas no período entre 2011 e 2012?
AACR – Além do fortalecimento institucional do COSEMS/SP, destacamos sua
profissionalização. Aumentamos expressivamente nossa capacidade de comunicação, com o incremento do jornal, blog, site e contratação de um jornalista
exclusivo. Também nossa equipe técnica passou a contar, além dos profissionais
administrativos, com mais de cinco assessores competentes, fruto de negociação com a Prefeitura de São Paulo. Esse incremento de equipe nos permitiu –
além das representações dos secretários e técnicos das secretarias de Saúde nas
diferentes câmaras técnicas, grupos técnicos, comissões etc. – manter presença
permanente nas Regiões de Saúde, com orientação objetiva, fazendo uma articulação dos vários espaços que o COSEMS/SP participa. Também o espaço físico
da instituição foi ampliado, em negociação com a Secretaria de Saúde do Estado.
Com tudo isso, realizamos congressos profissionalizados, vigorosos. Esse foi o
primeiro marco; o segundo se deu no campo da política, com o ministro Alexandre Padilha à frente do Ministério da Saúde nos dando uma perspectiva diferente de composição de ritmo de implementação das políticas de saúde. Houve
uma capacidade de diálogo muito diferente da que tínhamos na gestão anterior;
também houve uma mudança significativa no comando da Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo, com o fim da era Barradas, período em que era sempre
difícil para que o COSEMS/SP se legitimasse como interlocutor privilegiado na
implantação das políticas estaduais. Era um relacionamento tenso, disputado
palmo a palmo, muitas vezes com desrespeito. Com os novos comandos na SES
e, claro, também por competência do coletivo dirigente do COSEMS/SP, as negociações com Ministério e Secretaria de Estado alcançaram novo patamar, com
espaço para colocação das agendas, construídas de forma pactuada. Talvez seja
o primeiro momento, nesses 25 anos da história do Cosems/SP, que o espaço de
pactuação se deu em ambiente e cenário diferenciado, de diálogo. Não deixamos
de ser combativos e críticos, mas cresceu a capacidade de produção, de pactuação
na mesa, de forma franca e solidária, nos permitindo, por exemplo, avançar na
implantação das redes regionais de atenção à Saúde, valorizar o espaço da Comissão Bipartite, intervir para a retomada do Conselho Estadual de Saúde, junto
com os demais atores. Houve quase uma reconstrução do Conselho Estadual de
Saúde. Então, esses dois anos foram, basicamente, marcados pela profissionalização e ampliação da capacidade organizacional e representativa do COSEMS/SP.
Confirmando essa representatividade, tivemos um aumento expressivo no número de municípios que contribuem com a entidade; saímos de algo em torno de
120, em 2011 para 502 municípios contribuintes, ao final de 2012.
Como se deu a pactuação da política estadual para a Atenção Básica?
AACR – Foi uma vitória histórica: há dezessete anos, estava na agenda do COSEMS/SP pactuar com o governo do Estado de São Paulo uma política estadual
de Atenção Básica. Finalmente, conseguimos essa pactuação, tivemos capacidade de envolver o Ministério da Saúde diretamente na negociação, fazendo uma
triangulação. E obtivemos a liberação de 80 milhões de reais em investimentos
para Atenção Básica, recursos ainda aquém de nossas expectativas, mas já com
repasse pactuado por critério per capita, fundo a fundo. Foi simbólico, porque a
Atenção Básica talvez seja a única política que, efetivamente, diga respeito a todos
os municípios paulistas, sem nenhum questionamento. Ela expressa a busca por
equidade, e foi uma grande vitória...
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Quais são os principais desafios do COSEMS/SP hoje, na busca por um SUS
de qualidade?
AACR – Não perder o protagonismo na condução, construção e coordenação
do processo de pactuação da política; perceber a importância de se construir
um ambiente propício à pactuação; ter clareza de que o Congresso do COSEMS/SP, nossa assembleia e a diretoria do COSEMS/SP têm enormes responsabilidades na construção de uma agenda política efetiva para entidade. O COSEMS/SP não pode se colocar em posição passiva, simplesmente trabalhando
as agendas produzidas pela Secretaria de Estado e Ministério da Saúde. Deve
ter capacidade de produzir sua própria agenda, de levá-la às mesas de negociação, de negociar também com atores que extrapolam os entes federativos,
como a Assembleia Legislativa, a imprensa, o Conselho Estadual, os movimentos sociais etc. É imprescindível o fortalecimento institucional, porque
os secretários municipais de Saúde não podem, além de fazer a representação
em âmbito regional, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), no Conselho
Estadual de Saúde, ter que dar conta das tarefas organizativas do movimento. Isso nos enfraquece... Contamos nesses dois últimos anos com uma equipe competente e com a Estratégia Apoiadores, que nos permitiu priorizar o
tempo disponível. É decisivo ter uma agenda estratégica central no processo
de pactuação. Por exemplo, a criação do GT Rede acabou sendo um espaço privilegiado, porque a Secretaria de Estado identificou sete interlocutores
com capacidade de falar por eles, e o COSEMS/SP colocou cinco secretários
e dois apoiadores, dois técnicos também, mas com capacidade de falar pelo
movimento e fazer uma depuração no processo de pactuação. Então, quando
a Política de Atenção Básica não avançou no GT de Atenção Básica, tivemos
oportunidade de levá-la para um espaço político de negociação. Isso não se
pode perder; não podemos prescindir de outros espaços do diálogo, da formulação, e temos que ter clara nossa agenda.
Como você vê a relação entre COSEMS/SP, outros COSEMS e CONASEMS?
AACR – É um desafio a enfrentar. Os espaços possíveis para troca – o Congresso do CONASEMS e o Conares, que se reúne mensalmente e ainda de
forma irregular – têm sido pouco destinados para esse fim, voltando-se à discussão da agenda da Comissão Tripartite e algumas poucas questões, atinentes ao movimento em âmbito nacional. Diria que conseguimos trocar pouco
com outros COSEMS. Um exemplo: fizemos todos os esforços para obter o
Termo de Cessão de Crédito para contribuição financeira da entidade; mas o
COSEMS de Minas Gerais pactuou um arranjo com a Secretaria de Estado
que viabilizou rapidamente que 100% dos municípios passassem a contribuir
com o COSEMS, e nunca discutimos entre nós para socializar estas estratégias. Mas ampliar as possibilidades de troca entre os COSEMS é um desafio
para o próprio CONASEMS, a começar pelo fato de que as realidades de cada
estado se desenham a partir dos arranjos locais. Mas a troca faz falta e é difícil que seja puxada por um COSEMS isolado. Tem que ser feita no âmbito
do CONASEMS. Também entendo que, pelo ritmo de proposituras que o
Ministério da Saúde vem tendo, seja difícil para diretoria do CONASEMS
dar conta das demandas avassaladoras da gestão Padilha e ainda cuidar de
outras agendas.

108

COSEMS/SP 25 ANOS

revista_25cosems_07.indd 108

18/02/2013 17:22:26

Carta de Santos, 2011
Aprovada em Assembleia Geral realizada no XXV Congresso de
Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, em 31/03/11
Os Secretários Municipais de Saúde do estado
de São Paulo, reunidos em seu XXV Congresso,
no período de 29 de março a 1º de abril de 2011,
em Santos, reafirmam sua posição na defesa do
processo de consolidação do Sistema Único de
Saúde (SUS), conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, baseado nos princípios
da universalidade, integralidade, equidade,
participação social, regionalização e descentralização. Nossa associação representativa, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes”
(Cosems/SP) tem participado ativamente da
construção histórica dessa política pública, que
é uma conquista da sociedade brasileira.
O fortalecimento da Atenção Básica é uma
estratégia fundamental para a mudança do modelo assistencial em todos os níveis de complexidade, bem como a construção de redes de atenção que garantam a integralidade e o acesso às
ações e serviços de saúde. Necessitamos da construção de uma rede básica resolutiva e humanizada, que trabalhe com instrumentos capazes de
coordenar o processo de atenção à saúde. Para
isso, é essencial estabelecer a pactuação tripartite da política de Atenção Básica, que reconheça
as especificidades de cada território, a realidade
histórica das formas de organização e, sobretudo, que defina o cofinanciamento no estado de
São Paulo entre a Secretaria de Estado da Saúde
(SES/SP) e os municípios.
Neste primeiro ano das gestões estadual e
federal, a construção dos novos Termos de Compromisso de Gestão para essas esferas, a realização das Conferências de Saúde e a elaboração dos Planos Estadual e Nacional de Saúde
serão nossa agenda prioritária. A Programação
Pactuada e Integrada da Assistência (PPI), que
tem por objetivo a melhoria do acesso da população e contribui para a efetivação da integra-

lidade e equidade, só se concretizará mediante
uma Política de Regulação e com a elaboração
e concretização imediata do Plano Diretor de
Investimentos (PDI) do Estado. Reivindicamos
que a SES/SP participe solidariamente do financiamento e dê apoio técnico aos municípios
para que se consolidem os sistemas municipais
de saúde, revendo o seu papel de prestador de
serviços diretos à população e assumindo a posição de articuladora da rede de saúde do Estado de São Paulo. A regulamentação da EC-29
pelo Congresso Nacional deve ser parte da nossa
agenda de forma prioritária, pois é imprescindível um maior aporte financeiro que garanta,
tanto as ações e os serviços existentes atualmente, como também a sua expansão, melhorando
a qualidade e a resolubilidade do sistema.
O Cosems/SP reconhece os avanços ao longo
de 23 anos de existência do SUS no país, fazendo parte da vida de milhões de brasileiros que
usam os serviços públicos de saúde ou que trabalham nas milhares de unidades espalhadas
por todo o território nacional. Diariamente são
produzidas ações de promoção, prevenção, vigilância, assistência e reabilitação, protegendo a
vida das pessoas, por meio do encontro singular
de profissionais de saúde e usuários.
Por essa importância, o SUS deve fazer parte da agenda política do país, mobilizando-se
toda a sociedade para as mudanças necessárias
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida e a inclusão social dos brasileiros.
NOSSOS COMPROMISSOS E PROPOSTAS
1- Participar ativamente do processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS)
por meio do fortalecimento dos sistemas
loco-regionais de Saúde, investindo na construção de redes pautadas em modelos de
atenção e gestão que consolidem os princípios de Universalidade, Equidade, Integra-
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lidade e Participação da Comunidade;
2- Lutar pela regulamentação da EC-29 pelo
Congresso Nacional e por fontes estáveis de
financiamento para garantir maior aporte
de recursos dos governos federal e estaduais
para o SUS, além de buscar novas fontes de
financiamento, como por exemplo, o Fundo
Social do Pré-Sal;
3- Pactuar que qualquer fonte adicional de recursos a ser criada deva ser distribuída na
fonte, entre as três esferas de governo;
4- Fortalecer a regionalização em parceria com
a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SP),
visando ao fortalecimento das Regiões de
Saúde por intermédio de apoio técnico, logístico e financeiro para o efetivo funcionamento dos Colegiados de Gestão Regionais
(CGRs), desenvolvendo de forma participativa estratégias de relacionamento solidário
entre os municípios, estado e união. Para
efetivação das prioridades colocadas é fundamental compreender que a mera soma de
sistemas municipais de saúde não compõe
um sistema regional de saúde;
5- Incluir na agenda nacional tripartite a discussão da regulação da força de trabalho em
saúde, de mecanismos para interiorização
e alocação de profissionais e da carreira do
SUS, instituindo a regulação da formação
de profissionais de saúde, da residência e
especialização médica, face ao papel preponderante do estado de São Paulo pelo seu
grande número de escolas de formação em
saúde;
6- Pactuar com urgência a Política Estadual de
Atenção Básica para São Paulo, reafirmando
seu caráter estruturante do sistema, incluindo propostas de ampliação de financiamento
estadual e federal, incorporando a possibilidade de outras modalidades de organização,
que considerem os princípios da acessibilidade, longitudinalidade, integralidade, intersetorialidade, coordenação do cuidado,
educação permanente, humanização, territorialização, adscrição de clientela, vínculo e
responsabilidade sanitária. Com relação ao
financiamento federal, buscar a ampliação
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do valor do repasse por Equipe de Saúde da
Família e do Piso de Atenção Básica, no seu
componente fixo;
7- Fortalecer o processo de implantação da política de Saúde Mental no Estado, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica, desenvolvendo estratégias que comprometam a SES/
SP e os municípios, com discussão e articulação nos CGRs de arranjos organizacionais
e de cofinanciamento que dêem conta das
especificidades regionais, para substituição
progressiva dos hospitais psiquiátricos por
arranjos organizacionais de base comunitária (Caps, Residências Terapêuticas, Centros
de Convivência e outros). É fundamental,
ainda, que a SES/SP passe a cofinanciar o
custeio da rede substitutiva de saúde mental;
8- Priorizar a pactuação entre a SES/SP e
o Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” (Cosems/SP) de uma
Política de Atenção à Dependência Química (álcool e drogas) nos diversos níveis
de atenção à Saúde de forma intersetorial,
em consonância com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica;
9- Reivindicar que a SES/SP cofinancie a Rede
de Urgência e Emergência (Serviços de
Atendimento 24 horas, UPA, SAMU e Salas de Estabilização), de acordo com a pactuação estabelecida no âmbito da Comissão
Intergestores Tripartite (CIT), bem como na
qualificação dos serviços hospitalares de referência, além de apoiar a implantação de
experiências de governança regional, fixando os valores para o repasse fundo a fundo
estadual e solicitando ampliação dos valores
de repasse federal;
10- Solicitar reajuste dos recursos federais e exigir da SES/SP o cofinanciamento para a
Saúde Bucal, em especial para equipes de
Saúde Bucal na Atenção Básica, Centros de
Especialidades Odontológicas (CEOs) e Laboratórios de Prótese Dentária;
11- Implementar ações de Educação Permanente em Saúde para gestores, trabalhadores e
conselheiros do SUS, com o objetivo de au-
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mentar a resolubilidade e a humanização de
todos os serviços de saúde por meio da reorganização dos processos de trabalho e de
gestão em saúde;
12- Elaborar e implantar, de forma bipartite, uma Política de Regulação da Atenção
à Saúde no estado, articulando as ações de
regulação do acesso, controle, avaliação e
auditoria, com integração dos serviços municipais e as referências regionais, incluindo
investimentos estaduais para informatização do sistema e apoio técnico e financeiro
para qualificação das estruturas municipais
de regulação. Consideramos que essa é uma
atividade típica de Estado e não deve ser
realizada por terceiros, sendo frontalmente
contrário a este princípio sua delegação a
entidades privadas que exercem ao mesmo
tempo gerência de serviços de saúde;
13- Desenvolver estratégias visando o fortalecimento do controle e da participação social
por meio dos Conselhos e das Conferências
de Saúde. É fundamental, portanto, convocar e apoiar a realização da 6ª Conferência
Estadual de Saúde que deverá ser realizada
em 2011 e valorizar o Conselho Estadual de
Saúde como instância de deliberação da política estadual de saúde;
14- Cobrar o compromisso da SES/SP com a garantia de regularidade tanto no fornecimento de medicamentos por meio da Furp ou
Farmácias do Componente Especializado,
como do repasse de recursos financeiros da
Assistência Farmacêutica Básica. É necessária, ainda, a disponibilização de recursos
financeiros suplementares para assegurar a
aquisição de insumos para pacientes portadores de diabetes insulinodependentes;
15- Propor a discussão tripartite de ações que
possam evitar a judicialização do SUS, de
maneira que os recursos financeiros sejam
utilizados para custeio de serviços e ações
voltados para os principais problemas de
saúde da população, segundo critérios epidemiológicos e de uso racional das tecnologias terapêuticas e diagnósticas preservando
a viabilidade do sistema de saúde;

16- Fortalecer a regulação da relação público-privada nos serviços de saúde suplementar
e complementar no estado de São Paulo,
observando-se a incorporação tecnológica
e os investimentos públicos, utilizando-se da
contratualização e dos mecanismos legais de
ressarcimento. Nos posicionamos contrários
à Lei estadual 1.131/2010 que prevê a venda de leitos e serviços de hospitais públicos a
particulares e empresas privadas de saúde;
17- Rever o papel dos Ambulatórios Médicos de
Especialidades (AME). Implementá-los não
substitui a necessidade de instituir de forma
pactuada uma política de atenção à média
complexidade capaz de formatar uma rede
regional de atenção especializada, uma das
lacunas do SUS em nosso estado;
18- Integrar os serviços estaduais de saúde que
estão sob gerência direta ou de Organizações Sociais de Saúde (AMEs e Hospitais
Regionais) ao sistema de regulação do SUS,
pactuando com a SES/SP a definição de perfil, localização e seus Planos Operativos nos
CGRs, por meio de Protocolo de Cooperação
entre Entes Públicos (PCEP);
19- Solicitar à SES/SP que reveja seu papel e estrutura. Nos últimos anos, sua administração foi consumida pela prestação direta de
serviços por intermédio de sua rede própria
ou pelos serviços cuja gestão foi delegada a
terceiros, em detrimento de sua missão de
coordenação do Sistema Estadual de Saúde
e apoio técnico e financeiro aos municípios.
Faz-se necessário tanto o fortalecimento dos
Departamentos Regionais de Saúde (DRSs)
com vistas à diminuição da verticalização e
fragmentação existentes, quanto a implantação de um Plano Diretor de Investimentos
(PDI) e a revisão e efetivação da Programação Pactuada e Integrada (PPI), garantindo
a melhoria do acesso da população e contribuindo para a efetivação da integralidade
da atenção à saúde.
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Carta de Marília, 2012

Os Secretários Municipais de Saúde do estado
de São Paulo, reunidos em seu XXVI Congresso, no período de 06 a 09 de março de 2012,
em Marília, reafirmam sua posição na defesa
da consolidação do Sistema Único de Saúde
(SUS), e por meio do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes” (COSEMS/SP),
tem participado ativamente da construção
histórica dessa política pública.
O Cosems/SP trabalha para que o SUS seja
parte permanente da agenda política do país e
busca mobilizar a sociedade para as mudanças
que contribuam na melhoria da qualidade de
vida e da atenção à saúde dos brasileiros.
NOSSOS COMPROMISSOS E PROPOSTAS
1- Lutar pela ampliação do financiamento
para o SUS valorizando os princípios de
Universalidade, Integralidade e Equidade
na atenção à Saúde;
2- Fortalecer, em parceria com a Secretaria
de Estado da Saúde (SES-SP), a regionalização por meios das Regiões de Saúde e
das Redes Regionais de Atenção à Saude
(RRAS), com apoio técnico, logístico e financeiro;
3- Participar da construção das Redes Temáticas de Saúde: Urgência e Emergência, Cegonha, Psicossocial e álcool e drogas, Pessoa com Deficiência e outras que venham a
ser priorizadas, respeitando as pactuações
regionais e os dispositivos do Decreto n.
7.508/11;
4- Pactuar a Política Estadual de Atenção Básica, reafirmando seu caráter estruturante do
sistema, incluindo o cofinanciamento esta-
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dual por intermédio de transferências regulares fundo a fundo a todos os municípios;
5- Incluir, na agenda nacional tripartite, a discussão da regulação da força de trabalho em
Saúde, de mecanismos para interiorização e
alocação de profissionais e da carreira do SUS;
6- Fortalecer a implantação da política de Saúde Mental no Estado, na perspectiva da Reforma Psiquiátrica, desenvolver estratégias
para substituição progressiva dos hospitais
psiquiátricos por arranjos organizacionais
de base comunitária (Caps, Residências
Terapêuticas, Centros de Convivência e outros), com o cofinanciamento da SES-SP no
custeio;
7- Priorizar a pactuação entre a SES-SP e o
Cosems/SP de uma Política de Atenção à
Dependência Química (álcool e drogas),
em consonância com as diretrizes da Reforma Psiquiátrica;
8- Reivindicar o cofinanciamento pela SES-SP das
UPAs e Samus da Rede de Urgência e Emergência, conforme a pactuação tripartite e qualificar os serviços hospitalares de referência;
9- Implementar ações de Educação Permanente em Saúde para gestores, trabalhadores e
conselheiros do SUS;
10- Reivindicar a implantação da Política de
Regulação da Atenção à Saúde pela SES-SP,
descentralizando Centrais de Regulação do
Estado e seu funcionamento em co-gestão
com as Centrais Municipais, com apoio técnico e financeiro da SES-SP e do MS;
11- Integrar os serviços estaduais que estão sob gerência direta, de Organizações Sociais de Saúde
(AMEs e Hospitais Regionais) e de Hospitais
Universitários ao sistema de regulação do SUS;
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Café com Ideias, evento paralelo ao XXVI de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo; Marília,
SP, março de 2012.

12- Desenvolver estratégias de fortalecimento
do controle e participação social através
dos Conselhos e das Conferências de Saúde
valorizando o Conselho Estadual de Saúde (CES) como instância de deliberação da
Política Estadual de Saúde;
13- Acompanhar o compromisso da SES-SP
de regularidade no fornecimento de medicamentos pela Furp e Farmácias do Componente Especializado e também do repasse
de recursos financeiros da Assistência Farmacêutica Básica. Lutar pela garantia da
suplementação de recursos financeiros para
a aquisição de insumos para pacientes insulinodependentes;
14- Propor a discussão tripartite de ações sobre
a judicialização do SUS, para que os recursos financeiros sejam utilizados no custeio de
serviços e ações para os problemas de saúde
da população, com critérios epidemiológicos
e de uso racional das tecnologias;

15- Solicitar à SES-SP agilidade no fortalecimento dos Departamentos Regionais de
Saúde (DRS) diminuindo a fragmentação
existente para implantação das RRAS e Regulação, contribuindo para a efetivação da
integralidade da atenção à saúde;
16- Aprofundar o debate na construção das
RRAS, do compartilhamento, definição de
responsabilidades e do financiamento para
o enfrentamento da insuficiência de oferta
de média e alta complexidade.
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Diretoria COSEMS/SP (Gestão 2011/2012)
Presidente:
Ademar Arthur Chioro dos Reis – SMS São Bernardo
do Campo
1ª Vice-Presidente:
José Fernando Casquel Monti – SMS Bauru
2ª Vice-Presidente:
Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
1ª Secretária:
Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Batatais
2º Secretária:
Kelen Cristina Rampo Carandina – SMS
Cordeirópolis
1º Tesoureira:
Célia Cristina Pereira Bortoletto – Ex-SMS Suzano
2º Tesoureira:
Cláudia da Costa Meirelles – SMS Salto
Diretor de Comunicação:
Luís Fernando Nogueira Tofani – SMS Franco da
Rocha
Vogais:
01 – Ana Emilia Gaspar – SMS Ubatuba
02 – Carmem Silvia Guariente Paiva – SMS Pereira
Barreto
03 – Fabiana Arenas Stringari de Parma – SMS
Votuporanga
04 – João Rogério de Oliveira – SMS Laranjal
Paulista
05 – Jorge Yochinobu Chihara – SMS Adamantina
06 – Mara Ghizellini Jacinto – SMS Cedral
07 – Marcia Aparecida Bertolucci Pratta – Ex-SMS
Descalvado
08 – Marco André Ferreira D´Oliveira – Ex-SMS
Itapeva
09 – Paulo Villas Bôas de Carvalho – SMS Mogi das
Cruzes
10 – Roberta Maia Santos – Ex-SMS Monte Mor
11 – Sérgio Renato Macedo Chicote – Ex SMS
Ituverava
12 – Sônia Mára Neves Ferri – Ex-SMS Jaboticabal
13 – Sônia Regina Hebling Camargo – Ex-SMS
Casa Branca
14 – Stênio José Correia Miranda – SMS Ribeirão
Preto
Comissão Técnica responsável
1ª edição
Aparecida Linhares Pimenta
Jorge Harada
Lumena Almeida Castro Furtado
Maria do Carmo Cabral Carpintero
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2ª edição
Bruno Scarpelli Quiqueto
Elaine Maria Giannotti
Lumena Almeida Castro Furtado
Márcia Marinho Tubone
Conselho de Representantes Regionais Composição em 12/2012
REGIÃO DE SAÚDE – ALTO DO TIETÊ
Carlos Chnaiderman – Guarulhos
REGIÃO DE SAÚDE – FRANCO DA ROCHA
Omacir Antonio Bresaneli – Franco da Rocha
Márcio Roberto de Lucio – Cajamar
REGIÃO DE SAÚDE – MANANCIAIS
Sandra Magali Fihlie Barbeiro – Embu das Artes
Eduardo da Silva Prado – Vargem Grande Paulista
REGIÃO DE SAÚDE - ROTA DOS BANDEIRANTES
Simone Augusta Marques Monteaperto – Carapicuíba
Mauricio Tundisini – Barueri
REGIÃO DE SAÚDE – GRANDE ABC
Aparecida Linhares Pimenta – Diadema
Helaine Balieiro de Souza Oliani – São Caetano do Sul
REGIÃO DE SAÚDE – SÃO PAULO
Januário Montone – São Paulo
José Maria da Costa Orlando – São Paulo
REGIÃO DE SAÚDE – CENTRAL
Carla Augusta Lopes Penteado – Araçatuba
Fernando Lucas Pereira – Rubiácea
REGIÃO DE SAÚDE – DOS LAGOS
Isabel Cristina de Souza – Guaraçaí
Eliana Luzia Covre Dias Martins – Sud Mennucci
REGIÃO DE SAÚDE – DOS CONSÓRCIOS
Chislaine Cristina Batista da Cunha – Buritama
Sonia Regina Marques Luiz Cabrera – Turiúba
REGIÃO DE SAÚDE – NORTE
Almir Rogério Canossa – Matão
Cicera S. S. Valencio – Candido Rodrigues
REGIÃO DE SAÚDE – CENTRAL
Maria Regina Goulart Barbieri Ferreira – Araraquara
Carla Malkames – Boa Esperança do Sul
REGIAO DE SAÚDE – CENTRO-OESTE
Celina Cleotério Fernandes – Nova Europa
Adalberto de Martin Gomes – Ibitinga
REGIÃO DE SAÚDE - CORAÇÃO
Marcus Vinicius Franzin Bizzarro – São Carlos
Fabio de Sousa Lima – Porto Ferreira
REGIÃO DE SAÚDE – BAIXADA SANTISTA
Manoel Prieto Alvarez – Bertioga
Rosana Pereira Madeira Grasso – Cubatão
REGIÃO DE SAÚDE - NORTE V
Adileu Storti – Colômbia
Cleber Delalibera – Barretos
REGIÃO DE SAÚDE - SUL V
Maria do Carmo Velho – Taiúva
José Claudio dos Santos – Taquaral
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REGIÃO DE SAÚDE – VALE DO JURUMIRIM
Wilson Bonilha Gonçalves Júnior – Coronel Macedo
Sérgio da Fonte Sanches – Piraju
REGIÃO DE SAÚDE – BAURU
Rosa Suely Sartori Minetto – Macatuba
REGIÃO DE SAÚDE – PÓLO CUESTA
Valeria Lopes Manduca – Itatinga
Paulo Cesar Valbueno de Godoy – Areiópolis
REGIÃO DE SAÚDE – JAÚ
Tânia Regina Pertile de Lelis – Boracéia
Ana Paula Falcão – Bariri
REGIÃO DE SAÚDE – LINS
Cláudia Regina Nunes – Lins
Maria Antonieta Gasparini – Promissão
REGIÃO DE SAÚDE – BRAGANÇA
Marcus Antonio da Silva Leme – Bragança Paulista
Maria de Fátima da Silva Vasconcelos de Oliveira –
Joanópolis
REGIÃO DE SAÚDE – CAMPINAS
Ana Lúcia Nieri Goulart – Pedreira
José Roberto Destefenni – Indaiatuba
REGIÃO DE SAÚDE – JUNDIAÍ
Antenor Gomes Gonçalves – Jarinu
Hugo Komei Samejima – Campo Limpo Paulista
REGIÃO DE SAÚDE – OESTE 7
Maria Silvia Bergo Guerra – Santo Antônio de Posse
Maria do Carmo de Oliveira Pelisão – Jaguariúna
REGIÃO DE SAÚDE – TRÊS COLINAS
Haroldo da Silva Santana – Itirapuã
Etiene Alberto Luiz Siquitelli Silva – Ribeirão Corrente
REGIÃO DE SAÚDE – ALTA MOGIANA
Rosebel de Alencar Custódio Lupoli – Guará
Rosângela Aparecida Norberto Soares – Buritizal
REGIÃO DE SAÚDE – ALTA ANHANGUERA
Leonardo Tavares do Nacimento – Ipuã
Sandro Luciano Rodrigues – Nuporanga
REGIÃO DE SAÚDE – ADAMANTINA
José Pedro Forghieri Ruete – Adamantina
Luiz Sergio Mazzoni – Osvaldo Cruz
REGIÃO DE SAÚDE – ASSIS
Nádia Patrícia Cascales Ortiz Gonçalez – Palmital
João Wilson de Carvalho Paduanello – Maracai
REGIÃO DE SAÚDE – MARÍLIA
Luciana Rodrigues Andery Amorim – Fernão
Júlio Cezar Zorzetto – Marília
REGIÃO DE SAÚDE – OURINHOS
Cássia Cristina Borges Palhas – Canitar
Luizete de Souza Alexandre Pereira – Santa Cruz do Rio Pardo
REGIÃO DE SAÚDE – TUPÃ
Valdir Dezan – Bastos
Neusa Teresinha da Silva Alves – Parapuã
REGIÃO DE SAÚDE – ARARAS
Adalberto João Fadel – Conchal
Francisco Nucci Neto – Araras
REGIÃO DE SAÚDE – LIMEIRA
Maria Margareth Capobianco Degaspari – Iracemápolis

REGIÃO DE SAÚDE – PIRACICABA
Marco Antonio Casarini – Águas de São Pedro
Leandro C. Sanches – Charqueado
REGIÃO DE SAÚDE – RIO CLARO
Maria do Carmo Silva – Ipeúna
Renato Benedito de Oliveira – Santa Gertrudes
REGIÃO DE SAÚDE – ALTA PAULISTA
Marcia Flora Procópio Matos – Tupi Paulista
Milena Carolina Bocchi de Castro – Dracena
REGIÃO DE SAÚDE – ALTA SOROCABANA
Sérgio Luiz Cordeiro de Andrade – Presidente Prudente
Aparecido Donizete Pacheco – Narandiba
REGIÃO DE SAÚDE - ALTO CAPIVARI
Marco Antonio Rodrigues Silva – Iepê
Roberto Pereira Cassiano – Rancharia
REGIÃO DE SAÚDE – EXTREMO OESTE PAULISTA
Priscila Carla de Almeida Gimenes – Caiuá
Lianir Aguillar Ribeiro – Presidente Venceslau
REGIÃO DE SAÚDE – PONTAL DO PARANAPANEMA
Fernanda Bernardes Fernandes Santos – Mirante do
Paranapanema
Thaisio da Costa Feliz – Rosana
REGIÃO DE SAÚDE – VALE DO RIBEIRA
Ligia Ferreira Museti – Eldorado
Maria Cecília Cordeiro Delattorre – Registro
REGIÃO DE SAÚDE – HORIZONTE VERDE
José Roberto Marcelo – Pradópolis
Elizabeth Helena Correa Leite – Guariba
REGIÃO DE SAÚDE – AQÜIFERO GUARANI
Maria Lilian Ferro Bonacim Ditadi – Jardinópolis
Geraldo Cesar Rosário – Serrana
REGIÃO DE SAÚDE - VALE DAS CACHOEIRAS
Elaine Cristina de Fátima Mencuccino – Santa Cruz da
Esperança
Wilian José – Altinópolis
REGIÃO DE SAÚDE – BAIXA MOGIANA
Vladen Vieira – Itapira
Aldomir Arenghi – Mogi-Guaçu
REGIÃO DE SAÚDE - MANTIQUEIRA
Sílvia Maria Rodrigues Teixeira Valota – São João da Boa Vista
Roberto Carlos Borin – Aguaí
REGIÃO DE SAÚDE - RIO PARDO
Irene Maria Rondinelli Murad – São José do Rio Pardo
Aparecida Donizetti Toesca Feliciano – Itobi
REGIÃO DE SAÚDE - SANTA FÉ DO SUL
Carlos Rogério Garcia - Santa Fé do Sul
David Marangão – Santa Clara D´Oeste
REGIÃO DE SAÚDE – JALES
Paulo Proni Cabral – Aparecida d’Oeste
Paulo Sérgio Lima Olímpio – Mesópolis
REGIÃO DE SAÚDE – FERNANDÓPOLIS
Rosimeire Cristina Paulino Hernandes – Fernandópolis
Flávia Cristino Custódio – Turmalina
REGIÃO DE SAÚDE – VOTUPORANGA
Luis Alberto Bergamasco – Floreal
Claudemir Afonso Veschi – Magda
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REGIÃO DE SAÚDE – RIO PRETO
Jairo Oliveira Carvalho – Neves Paulista
Fernando Giovanelli do Nascimento – Tanabi
REGIÃO DE SAÚDE – BONIFÁCIO
Willian Alberto Nogueira de Almeida – Adolfo
Natália de Marchi – Jaci
REGIÃO DE SAÚDE – CATANDUVA
Vanessa Frias Couto Gallo – Catanduva
Relton Uilians Ardengue – Paraíso
REGIÃO DE SAÚDE – ITAPETININGA
Miguel Ricarte Ferreira – Ribeirão Grande
Fabrício Narciso Olivati – Capão Bonito
REGIÃO DE SAÚDE – ITAPEVA
Luiz Fernando Tassinari - Nova Campina
Ana Aparecida Perucio Camargo Morschel – Itararé
REGIÃO DE SAÚDE – SOROCABA
Francisco Vieira Filho – Piedade
Jairo Mendes de Góes – Salto de Pirapora
REGIÃO DE SAÚDE – ALTO VALE DO PARAÍBA
Ana Neide Honorato – Paraibuna
Tatiay Pereira de Oliveira – Igaratá
REGIÃO DE SAÚDE – CIRCUITO DA FÉ E VALE HISTÒRICO
Maria Eliane Pereira de Moraes – Aparecida
Maria Cristina Francisca de Oliveira Brandi – Roseira
REGIÃO DE SAÚDE – LITORAL NORTE
Sonia Aparecida de Souza Monteiro – Ilhabela
Antonio Carlos Nisoli Pereira da Silva – Caraguatatuba
REGIÃO DE SAÚDE – VALE DO PARAÍBA / REGIÃO SERRANA
Joseline Belmira Pereira de Toledo – Santo Antonio do Pinhal
Ana Silvia de Carvalho Ferreira – São Luiz do Paraitinga
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