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Apresentação

Estratégia Apoiadores representou salto
de qualidade para o COSEMS/SP
Um dos desafios centrais do COSEMS/SP é a construção de estratégias que tornem a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) um processo vivo, participativo e qualificado. Em seus 25 anos de história, a entidade vivenciou fases difíceis, lutas desafiadoras
e encaminhamentos marcantes. Nesse contexto, a criação da Estratégia Apoiadores, em
2007, foi um importante marco de virada, inaugurando um novo momento para o Conselho e, em particular, para a regionalização do SUS no Estado.
Ao longo do seu desenvolvimento, a iniciativa tem se mostrado determinante, em
particular, propiciando saltos de qualidade sem precedentes na organização do movimento sanitário e, também, para que o próprio COSEMS/SP se expresse como entidade representativa dos secretários de Saúde paulistas. Em 2013, a Estratégia Apoiadores completa
seis anos. Esta publicação tem por objetivo socializar reflexões sobre seu papel no processo
de regionalização, na relação da entidade com os gestores municipais e com o gestor estadual, assim como seu impacto no contexto mais abrangente da implementação do SUS
em nosso estado.
Subdividimos este caderno em três grandes blocos: o primeiro apresenta o contexto que propiciou a criação da Estratégia Apoiadores e as apostas na concepção
da ideia. O segundo desenvolve uma curta reflexão conceitual sobre o processo de
apoio, objetivando tornar mais claras as motivações da estratégia. O terceiro descreve a Estratégia Apoiadores abrangendo três momentos: o ano de sua criação, 2007,
quando a constituição das Regiões de Saúde e dos Colegiados de Gestão Regionais
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(CGR) ocupava a agenda central; de 2008 a 2010, período fundamental para o desenvolvimento do processo de regionalização no estado de São Paulo; e os anos de 2011
e 2012, quando a implementação das redes regionais de atenção teve impulso e alterou o processo de regionalização, com a criação das Redes Regionais de Atenção à
Saúde (RRAS).
Como a Estratégia Apoiadores vem sendo construída com a contribuição e a participação de muitos, optamos por compor os textos a partir da escuta de muitas vozes. Ou
seja, tomamos como base as narrativas de personagens que atuaram e atuam diretamente
na construção da estratégia: gestores municipais e estaduais, membros da diretoria e assessores do COSEMS/SP e do CONASEMS, bem como os próprios apoiadores. O resultado
é um relato real, feito a partir de vivências e avaliações dos atores desse processo histórico.
Esperamos, assim, contribuir para qualificar a reflexão sobre a experiência, ampliando
sua potência e construindo novas possibilidades para que a Estratégia Apoiadores seja, cada
vez mais, um dispositivo de fortalecimento do COSEMS/SP, dos gestores municipais e da
gestão compartilhada nos territórios, envolvendo atores comprometidos com a consolidação de um SUS de qualidade, em defesa da vida, em cada Região de Saúde do nosso estado.
Diretoria do COSEMS/SP
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2. Cenário do surgimento da
Estratégia Apoiadores
O cenário em que se originou a Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP pode ser descrito a
partir de dois aspectos: o primeiro envolve o contexto político sanitário em que a proposta
se desenvolveu; o segundo, as etapas e formas como foi construída, como veremos a seguir.

2.1. Implantação do Pacto pela Saúde/regionalização
Em 26 de janeiro de 2006, o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (CONASEMS) e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) – que congrega os secretários de estado da Saúde –, depois de dois anos e meio de
amplas discussões e pactuações, aprovaram na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) o
Pacto pela Saúde (Brasil, MS, 2006; série Pactos, vol. 1), também aprovado pelo Conselho
Nacional de Saúde (CNS), em 09 de fevereiro de 2006. A reunião da CIT em agosto de
2004, iniciando este processo, definiu os sete eixos que deveriam nortear a discussão das
diretrizes e das responsabilidades dentro do Pacto pela Saúde, quais sejam:

• Responsabilização sanitária;
• Regionalização;
• Planejamento, programação e avaliação;
• Financiamento;
• Regulação e normatização;
• Gestão do trabalho e da educação;
• Gestão participativa.
A Regionalização Solidária e Cooperativa (Brasil, MS, 2006; série Pactos, vol. 3) foi
assumida como eixo estratégico e transversal aos demais eixos, devendo orientar as propostas construídas em cada área. A decisão partia do consenso, entre os atores, de que era
preciso desenvolver estratégias que respeitassem a diversidade territorial brasileira e que
pudessem facilitar a implantação do SUS em cada espaço e conforme suas necessidades.
O caderno do MS sobre Regionalização (Brasil, MS, 2006 b) enfatiza que a regionalização da Saúde foi assumida, no Pacto, “enquanto o processo de organização de uma rede
regionalizada de atenção à saúde numa determinada região, visando à universalidade do
acesso, à equidade, à integralidade e à resolutividade das ações e serviços de saúde”. Os
seguintes pressupostos orientaram a construção da proposta:

• territorialização;
• flexibilidade; cogestão e cooperação técnica;
• financiamento solidário tripartite;
• subsidiariedade;
• contratualização;
• participação social.
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Nesse sentido, a política de regionalização teve como objetivos (Brasil, MS, 2006; vol.1):
a. “Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja
complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal;
b. Garantir o direito à saúde; reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associado à
capacidade de diagnóstico e decisão locorregional que possibilite meios adequados para a redução das desigualdades, no acesso às ações e serviços de
saúde existentes no país;
c. Garantir a integralidade na atenção à saúde, ampliando o conceito de cuidado
à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação, com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema;
d. Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas e os diferentes
interesses locorregionais possam ser organizados e expressos na região;
e. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala
nas ações e serviços de saúde de abrangência regional” (p. 18 e 19).
Para que o processo de regionalização alcançasse real efetivação, as Regiões de Saúde
deveriam ser definidas a partir de critérios sanitários, assim como cada região precisaria
constituir seu Colegiado de Gestão Regional (CGR), entendido como o espaço compartilhado de gestão da cada território. Esses colegiados (Brasil, MS, 2006; vol.1) deveriam,
portanto, ser assumidos pelos gestores como espaços de decisão a ser encaminhados por
meio da identificação, definição das prioridades e pactuação de soluções adequadas à organização das redes regionais, envolvendo ações e serviços integrais e resolutivos de atenção à Saúde.
Para exercer suas funções, os CGRs deveriam ser integrados pelos gestores municipais de todos os municípios que compõem aquela Região de Saúde, assim como por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais). Suas decisões deveriam ser sempre tomadas por
consenso, pressupondo o envolvimento e o comprometimento do conjunto de gestores
com os compromissos pactuados.
No estado de São Paulo, durante o ano de 2006, o COSEMS/SP buscou apoiar a
implantação do Pacto pela Saúde, com apoio do MS, mas sem contar com a participação
ativa do gestor estadual. Em fevereiro de 2007, com a mudança do secretário adjunto da
Secretaria Estadual de Saúde de SP (SES-SP), o órgão passou a ter maior protagonismo na
construção do processo de regionalização, junto com o COSEMS/SP.
Em fevereiro de 2007, a Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo (CIB SP) definiu que a construção do Pacto pela Saúde se iniciaria pela regionalização, desencadeado
em todo o estado com uma discussão sobre o processo. A Deliberação CIB n. 153/2007
reconheceu as novas regiões e apresentou as diretrizes pactuadas que deveriam orientar o
funcionamento dos CGR, em cada região (Anexo 1). Naquele momento, a SES-SP designou a seus 17 Departamentos Regionais de Saúde (DRS) a atribuição de coordenarem e,
regionalmente, a implantação do Pacto.
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O COSEMS/SP acompanhava a situação, observando um certo esvaziamento nas
possibilidades técnicas (e políticas) de os DRS oferecerem os subsídios necessários ao processo; além disso, pelo desenho da SES-SP, havia pouca governabilidade sobre os serviços
da gestão estadual nos territórios. Esses fatores nos colocavam, já de início, a necessidade
de pensarmos uma forma adicional de levar apoio aos municípios, de modo a implementar o processo de regionalização. Víamo-nos, no âmbito do COSEMS/SP, diante da
necessidade de criar uma estratégia própria que permitisse a condução compartilhada
COSEMS/SP e SES-SP de um processo de implantação do Pacto pela Saúde não apenas
no espaço central, mas que também alcançasse as Regiões de Saúde.

2.2. Reestruturação do COSEMS/SP
O COSEMS/SP tem sido um ator historicamente relevante na articulação de um processo de gestão estadual e municipal participativo no SUS de São Paulo (veja Caderno 25
anos do COSEMS/SP). Ao longo de duas décadas e meia de atuação, tem se adequado de
modo a fazer frente às transformações no processo de consolidação do SUS no estado. A
entidade nasceu em março de 1988 e passou por ampla reestruturação em 1995, quando
foram constituídos os 24 representantes regionais (COSEMS/SP, 2008 b; 20 anos), secretários eleitos em suas próprias regiões com a incumbência de cumprir o duplo papel de
representantes de suas regiões junto à diretoria do COSEMS/SP e, vice-versa, de levar a
elas os encaminhamentos da entidade.
Em 2007, foi discutida a necessidade de ampliação do número de representantes regionais, para que todas as Regiões de Saúde pudessem estar representadas no Conselho.
Como o novo desenho da regionalização estadual estabeleceu 64 Regiões de Saúde, este
passou também a ser o número de representantes regionais (atualmente, temos 63 Regiões de Saúde, com seus respectivos representantes). A nova estrutura demonstrava a
importância que o território regional tinha para a entidade, explicitando o compromisso
do COSEMS/SP em estar mais próximo da gestão municipal, em seu dia a dia, dialogando
com os gestores. Concretizava, ainda, uma aposta na gestão compartilhada entre estado e
municípios nas regiões. Assim, fortalecer o representante regional para que alcance uma
atuação qualificada e vinculada, simultaneamente, ao COSEMS/SP e às lideranças sanitárias de sua região, passou a ser um desafio permanente para a entidade, além de uma
estratégia estruturante para a regionalização.
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2.3. Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP
Desde o início da implantação da regionalização, a partir do Pacto pela Saúde, foi um
norteador permanente para a diretoria do COSEMS/SP a gestão compartilhada, viva, participativa. Avaliava-se que havia a necessidade de se fortalecer a ação conjunta com a SES-SP para o encaminhamento da criação das Regiões de Saúde e seus respectivos CGRs,
dispositivos capilarizadores fundamentais à gestão compartilhada entre municípios e estado em cada território. A diretoria do COSEMS/SP realizou, então, uma discussão sobre
a necessidade de que fosse desencadeado um trabalho de suporte aos gestores municipais,
de modo que eles pudessem estar devidamente preparados para assumir o protagonismo
que se esperava dos municípios, na constituição e na gestão das Regiões de Saúde. Isso não
seria possível, apenas, com o trabalho da diretoria e da assessoria de que a entidade então
dispunha, de apenas um técnico em seu espaço central. Em abril de 2007, foi acordado durante a oficina de planejamento do COSEMS/SP que a entidade contrataria profissionais
para atuar como apoiadores, na implantação do Pacto pela Saúde, no Estado.
O presidente da entidade naquela gestão explicitou alguns dos objetivos da estratégia:
		

“A ideia surgiu num momento histórico, com o fim de fortalecer e dar maior
capilaridade à entidade. Havia um processo de reconstrução e aperfeiçoamento do Plano Diretor de Regionalização, e discutíamos a necessidade de
que houvesse mais atores para desenvolver as ações deliberadas pela Comissão
Intergestores Bipartite, e pela diretoria do COSEMS/SP. Também precisávamos ampliar os canais de comunicação, a capacidade de detectar as necessidades e as dificuldades que ocorriam nas regiões. Nesse sentido, tínhamos de
construir um processo mais dialógico. Só entre os membros da diretoria, isso
não era possível”.

Naquele mesmo ano de 2007, o Ministério da Saúde disponibilizou um recurso, no
bloco de gestão, para apoiar o planejamento nos estados. No início de maio, foi então
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pactuado com a SES-SP o uso desses recursos do PlanejaSUS/MS, a partir de um plano
de implantação do Pacto pela Saúde, prevendo ações sob responsabilidade da SES-SP e do
COSEMS/SP. Uma parte desses recursos foi destinada à Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP. O projeto previa quatro grandes ações:
		

		
		

“1.1. Assessoria técnica para as diferentes atividades de elaboração do Plano
Estadual de Saúde (PES) e Pacto pela Saúde; processo de discussão com regionais e municípios; análise das contribuições; definição das metas estaduais e
regionais; integração das ações estratégicas com as propostas procedentes das
regiões; definição dos indicadores, entre outras atividades.
Valor previsto: R$ 350.000,00. Responsável técnico: SES-SP.

		

1.2. Construção e implantação do sistema de monitoramento e avaliação do
PES, que possibilitasse a análise integrada das informações de saúde, definisse o
formato dos relatórios e os fluxos respectivos, identificasse os destinatários etc.
Valor previsto: R$ 150.000,00. Responsável técnico: SES-SP.

		
		

1.3. Apoio à organização da V Conferência Estadual de Saúde.
Valor previsto: R$ 200.000,00. Responsável técnico: SES-SP.

		1.4. Assessoria técnica para apoio ao processo de planejamento regional
junto aos Colegiados de Gestão Regionais.
		 Valor Previsto: R$ 500.000,00. Responsável Técnico: COSEMS/SP”.1
Intermediado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), o projeto possibilitou ao COSEMS/SP dispor, pela primeira vez, de recursos financeiros suficientes para
arcar com uma estratégia desta amplitude. Iniciou-se, então, a experiência da Estratégia
Apoiadores, já buscando fortalecer a visão municipal e tendo como base as novas Regiões
de Saúde, compostas a partir da implantação do Pacto pela Saúde. Foi realizado um processo seletivo para a contratação dos profissionais que atuariam como apoiadores, tendo
como critério preferencial aqueles que tivessem experiência em gestão municipal, sem
vínculo com a SES-SP.
O perfil dos primeiros apoiadores foi determinante para o modo como a Estratégia
se apresentou aos gestores municipais e estaduais, o que transparece na fala do presidente
atual da entidade, que atuou como apoiador naquele primeiro grupo:
		 “Havia clareza do que se queria... Também favoreceu muito a Estratégia
Apoiadores ter sido criada no momento da pactuação e da estruturação dos
CGRs; isso permitiu que nascesse com esse objetivo claro. Se isso não existisse,
talvez tivesse assumido outro contorno, mais para o campo de consultoria.
Acho, em primeiro lugar, que essa conjugação de fatores foi decisiva. Em segundo lugar, a decisão da escolha, na primeira leva de apoiadores, de pessoas
que tinham forte ligação com o COSEMS/SP e com a gestão municipal fez
com que tivessem facilidade em reconhecer como deveria ser feita a aproxi1

Fonte: Projeto COSEMS/SES/OPAS (grifo nosso).
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mação com os secretários municipais de Saúde, e o que esperava da função.
Havia naquela primeira leva vários ex-secretários municipais e pessoas que
tinham sido apoiadores ou gestores municipais; alguns não tinham esse perfil,
mas rapidamente foram percebendo qual era o desenho que a coordenação da
Estratégia tinha colocado; isso foi decisivo. Eu insisto, se a Estratégia tivesse
nascido, por exemplo, com um grupo de apoiadores ligados a universidades,
ainda que tivesse dado enorme contribuição, teria tido outro contorno. Se
tivesse sido integrada por técnicos que tivessem trabalhado só no Estado, ou
na União, por exemplo, também teria tido outro contorno. Então, penso que
esses fatores foram decisivos”.
Os apoiadores foram divididos por Regiões de Saúde do Estado, ficando cada um
com dois, três ou quatro regiões. O objetivo do apoio era a região, ou seja, o conjunto
dos municípios que compunha a região, com foco na relação entre eles e deles com o Estado, nos movimentos de constituição da regionalização. Foi estabelecido um Encontro
Mensal, do qual todos os apoiadores deveriam participar, juntamente com a articuladora técnica do COSEMS/SP e com representantes da diretoria. Os Encontros Mensais
tinham quatro objetivos:
		 a. ser espaços de educação permanente para os apoiadores;
		 permitir a socialização com os apoiadores das principais agendas do SUS daquele período, definindo prioridades;
		 b. informar claramente as políticas da diretoria do COSEMS/SP no trabalho
referente às agendas;
		 c. ouvir os apoiadores e analisar os relatos que vinham de cada região para
subsidiar a diretoria do COSEMS/SP.
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Esses Encontros Mensais ocorrem até o momento atual e têm sido muito valorizados
pelos próprios apoiadores como um importante dispositivo para a qualificação do processo, como demonstram algumas falas:
		

“Outro impacto muito positivo do projeto foi o processo de qualificação dos
apoiadores que se instituiu com os Encontros Mensais do COSEMS, com os
apoiadores. O possante projeto de educação permanente que se estabeleceu
considerava a troca de experiências o grande fundamento do aprendizado.
Coisa que também está acontecendo, de forma modesta, nos colegiados.”

		

“Vou dar um destaque às nossas Oficinas de Trabalho, momentos ricos de troca, de construção do saber, de discussões repentinas, conversas paralelas, gargalhadas gostosas, abraços apertados e muitas reuniões do Sindicato... Nesses
quatro ou cinco anos, passamos do político para o técnico, e vice-versa, em
várias construções coletivas...”

Após a fase inicial de estruturação, outros convênios foram sendo realizados utilizando recursos federais para apoiar o planejamento e a regionalização, tornando possível a
manutenção da Estratégia por todos esses anos.
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3. Compreendendo a Estratégia
Apoiadores – aportes conceituais
Atualmente, o apoiador em Saúde passou a ser muito utilizado no âmbito do SUS.
Aposta-se, muitas vezes, que o apoiador possa atuar como facilitador no desenvolvimento de vários processos – desde os ligados à produção do cuidado em saúde, até aos
afetos à gestão do cuidado. Buscaremos, neste ponto de nossa narrativa, fazer uma breve
explanação sobre os pressupostos que embasam o trabalho do apoio à gestão regional,
no contexto da Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP. Não se trata de um embasamento comprometido com sustentação bibliográfica extensa. Apresentaremos conceitos e
análises que dão suporte permanente à construção da Estratégia, buscando ampliar a
compreensão da proposta.
Gastão Wagner, em seu livro Saúde Paideia (2003), discutindo o que seria o apoio,
problematiza a histórica separação entre os que têm funções de comando e aqueles que
executam tarefas; entre o sujeito do conhecimento e o objeto a ser conhecido. Reforça, ainda, a importância de o processo de apoio considerar que as relações se dão entre sujeitos, e
que o apoio Paideia se coloca como um “modo interativo que reconhece a diferença de papéis, de poder, de conhecimento; mas que procura estabelecer relações construtivas entre
os distintos atores sociais” (p. 86). Assume que o apoio Paideia pressupõe algum tipo de
cogestão; trabalha com a ideia do apoio como algo externo ao grupo. O apoiador sustenta
e empurra; e é sustentado e empurrado. “Tudo misturado e ao mesmo tempo” (p. 87).
Débora Bertussi (2010), em sua tese de doutorado, faz um apanhado analítico das
muitas formas de apoio que pode ajudar a quem se interessa por este tema. Em seu estudo,
ela apresenta o apoio como sendo o entre-lugar, ressaltando sua constituição em relação:
		

“O apoiador é fundamental no entre-lugar, pois o apoio se constitui na micropolítica do encontro entre apoiador e as equipes de saúde; apoiador e equipe de gestão; entre profissões, saberes e desejos, mobilizando distintas ofertas
relacionadas à organização do processo de trabalho e à produção do cuidado
e reconhecendo a mútua constitutividade entre a produção e gestão do cuidado” (p. 216).

Bertussi denomina esse apoio como sendo “matricial rizomático”, constituído na micropolítica do encontro entre apoiador e equipe apoiada; discute, ainda, o matriciamento
como sendo a construção de “momentos relacionais, em que acontece a troca de saberes/
afetos entre os profissionais de diferentes áreas ou setores, com o objetivo de aumentar a
chance de as equipes estabelecerem relações de cooperação e responsabilizarem-se pelas
ações desencadeadas...” (p.128). Problematiza a necessidade da produção permanente de
uma “caixa de ferramentas” a ser utilizada pelo apoiador no trabalho de potencialização
desse encontro, de forma a produzir inovação e criatividade no enfrentamento das dificuldades cotidianas da gestão. Trata-se, portanto, de uma proposta de apoio que aposta no encontro e nas produções permanentes resultantes deste encontro. Trabalhando o
conceito da “caixa de ferramentas” do apoiador, Bertussi (2010) propõe um diagrama (p.
149) em que destaca ferramentas dialógicas, as quais facilitam a produção do apoio, en-
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fatizando que o esquema é absolutamente pedagógico, já que, na produção real do apoio,
nem sempre se utilizam todas essas ferramentas e, muitas vezes, uma ferramenta é muito
utilizada e outra pouco, conferindo tamanhos distintos às circunferências do diagrama:

Diagrama da “Caixa de ferramentas” do apoiador 2
NEGOCIADOR

ARTICULADOR

ESCUTADOR

APOIADOR
OBSERVADOR

FACILITADOR

EDUCADOR

		

2

PORTADOR DE
FUTURO

“Partindo deste diagrama, consideramos que, no encontro entre o apoiador e
os trabalhadores das equipes de saúde, é necessária uma “caixa de ferramentas” para agir nesse processo de interseção. Ferramentas tecnológicas, como
saberes e seus desdobramentos materiais e imateriais, que fazem sentido de
acordo com o lugar que ocupam nesse encontro. São importantes as ferramentas que favoreçam a capacidade de negociar, de compatibilizar os interesses distintos mediantes acordos, de modo que as partes possam se deslocar de
suas posições originais, inicialmente divergentes. Também são importantes
as ferramentas ligadas à capacidade de produzir conexão, considerando as
singularidades de cada qual e a diversidade e mobilidade dos agenciamentos.
Outras, ligadas à capacidade de facilitar processos que contribuam para co-

Fonte: Débora Bertussi, 2010, p. 149.

COSEMS/SP Cadernos

Cad Apoiadores_16.indd 15

15

18/02/2013 17:23:29

locar as potências em evidência; as ligadas à capacidade de trabalhar, a partir
do cotidiano, observando os movimentos da equipe e seu contexto, sempre
aberto à escuta, expandindo as possibilidades, ampliando as expectativas para
o futuro e, também, as que favorecem desmanchar a competição entre os trabalhadores. Outras ferramentas fundamentais estão ligadas à capacidade de
ser educador, o que coloca em evidência o fato de o mundo do trabalho ser
sempre matéria-prima potencial para o aprendizado” (p. 150).
Em sua pesquisa, Bertussi (2010) desenvolveu, também, o conceito de “máscara”,
como uma forma de identificar as “tipologias móveis” que ajudam a visibilizar as expressões das intensidades que perpassam os apoiadores, buscando compreender a multiplicidade constitutiva desses sujeitos, e como eles se produziram a partir das relações vivenciadas. Utilizando o mesmo conceito em sua tese de doutorado, Lumena Furtado (2012) fez
uma análise do trabalho dos apoiadores do COSEMS/SP na qual as “máscaras” dos apoiadores foram apresentadas a fim de se compreender a multiplicidade presente no processo
contínuo de constituição do “ser apoiador”. Foram encontradas as seguintes “máscaras”:
		
		 a. O apoiador substituto – aquele que se coloca no lugar dos secretários municipais e “compra as brigas” do CGR, tornando os secretários dele dependentes;
		 b. O apoiador observador – aquele que é passivo, não se coloca e não interfere
na dinâmica do CGR;
		 c. O apoiador técnico – aquele que apoia tecnicamente os secretários municipais e divide com eles o protagonismo na dinâmica do CGR;
		 d. O apoiador-apoiador – aquele que busca fortalecer a atuação dos secretários, atuando diretamente com eles, para que possam agir de forma qualificada no CGR.
É importante ressaltar que essa tipologia não separa os apoiadores em grupos, mas
permite que se percebam seus diferentes movimentos; ou o uso de diversas “máscaras” por
um mesmo apoiador, sendo também possível reconhecer que alguns ficam cristalizados
em um ou outro tipo. O apoiador atua, também, “em relação” aos demais atores ou grupo
de atores, com os quais interage. O modo de ser do Colegiado, do diretor do Departamento Regional de Saúde (DRS), dos secretários municipais ou da diretoria do COSEMS
agencia nele certas produções, ajudando a “desenhar seu estilo de atuação” (p. 160). Para
um melhor entendimento, é importante compreender o que se considerou na composição
de cada “máscara” de apoiador:
		“O apoiador substituto considera que os gestores municipais são frágeis e que
sua experiência pessoal o coloca como mais qualificado que os gestores. Portanto, acredita que o melhor jeito de ajudá-los é tomar o lugar do gestor, intervir
nas discussões da pauta, defender os municípios da posição do Estado; enfim,
substituir os gestores municipais no CGR. Muitas vezes, ele tem o reconhecimento dos gestores e se torna imprescindível para o ‘bom’ funcionamento do
CGR. Outras vezes, esse comportamento gera conflitos, na medida em que os
Secretários podem sentir que não estão no protagonismo do processo.
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		O apoiador observador não interfere na dinâmica do CGR; apenas observa
e ouve a reunião do CGR; não ajuda na preparação da reunião em encontros
prévios com os gestores municipais, não ajuda no enfrentamento dos conflitos; muitas vezes, acha que os gestores municipais são mais preparados que
ele e apenas reporta um registro do acontecido para o COSEMS e se coloca
somente quanto solicitado.
		O apoiador técnico busca qualificar a atuação dos gestores municipais em
reuniões prévias em que apoia a discussão dos assuntos da pauta; aporta informações que fortalecem a posição municipal, mas mantém este protagonismo também durante a reunião do CGR, achando sempre que precisa ajudar
na discussão em cada pauta para que esteja clara a posição dos municípios.
		O apoiador-apoiador reconhece o protagonismo dos gestores municipais na
relação no CGR, contribuindo para qualificar a atuação destes em reuniões
prévias em que apoia a discussão dos assuntos da pauta, aporta informações
que substantivam a posição municipal, mas não tem um protagonismo na reunião do CGR, deixando que os gestores municipais se coloquem na cena, ajudando apenas a encaminhar os conflitos que aparecem na relação com o DRS
ou entre os municípios e ajuda na compreensão do território” (p. 160-161).
Em muitos momentos, estas várias máscaras disputam o apoiador, que se vê refazendo escolhas. A narrativa de um apoiador sobre como se sentia diante de um CGR pouco
deliberativo e pouco produtor de cogestão ilustra a questão:
		
		 “O apoiador do COSEMS (ele próprio) se utilizara de várias estratégias; mas
sabia de suas limitações: afinal, era apenas um apoio. Desde que assumira
este compromisso, tentava se segurar para não agir como secretário, mesmo
quando instado por estes. O máximo que podia fazer era tentar emular os
secretários mais próximos ao COSEMS/SP; não deixá-los se acomodarem...”.
Este relato nos remete ao conflito do apoiador-apoiador com o apoiador substituto,
sendo este último desejado pelos próprios secretários, porque assim poderiam continuar
em posição passiva, delegando a outro suas responsabilidades por uma construção mais
democrática do CGR. O devir do apoiador é disputado cotidianamente, em ato, em cada
encontro; depende não só de suas capacidades técnicas, mas, também, “das expectativas
e apostas políticas de todos os envolvidos” (p. 162). Ou seja, o papel incorporado pelo
apoiador, em seu trabalho, depende de seu perfil pessoal, assim como do contexto em que
atua, do momento político, da dinâmica do Colegiado Regional e, também, de todos os
atores envolvidos. A fala da coordenação atual da Estratégia Apoiadores também reforça a
tensão existente na múltipla constituição do papel desse profissional:
		

“Em alguns momentos, já tivemos que discutir essa questão (relação apoiador – representante) com o próprio apoiador e com o representante regional,
porque é muito difícil. Temos colegiados que exigem do apoiador uma postura mais proativa... Alguns, sobretudo em municípios pequenos, podem se
colocar em situação vulnerável, politicamente, diante do fato de terem que
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se contrapor, por exemplo, ao Estado, ou a município grande de sua região.
Então, solicitam do apoiador que faça, por ele; que se coloque por ele... Então,
é uma relação sempre delicada.”
As várias análises sobre o processo de apoio e o papel do profissional apoiador reforçam a concepção de que a Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP parte de uma aposta da
direção da entidade na permanente qualificação dos espaços regionais, entendidos como
lugares de gestão compartilhada, resultantes da relação entre vários atores. Aposta, também, que o apoiador atua como um potencializador da capacidade criativa e inovadora da
gestão regional e municipal, a partir desses múltiplos encontros. E reconhece que a função
do apoiador se constitui em ato, a partir de cada encontro, de cada relação; portanto, está
em permanente produção.
18
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4. Evolução da Estratégia Apoiadores
A seguir, registramos o desenvolvimento da Estratégia Apoiadores, do ano de sua instalação, em 2007, até 2012, buscando compor um relato das etapas de seu desenvolvimento,
assim como compreender como se deu sua constituição ao longo do tempo.

4.1. 2007 – O ano da implantação
Duas grandes agendas do SUS se colocaram, em 2007, objetivando a implantação do
Pacto pela Saúde no estado de São Paulo: a redefinição das Regiões de Saúde e a instituição
dos Colegiados de Gestão Regional (CGRs), que dariam vida à política de regionalização
solidária e cooperativa. Uma proposta de revisão das delimitações das Regiões de Saúde
foi acordada entre SES-SP e COSEMS/SP, diante da perspectiva de superar a visão de que
a divisão estabelecida pela Secretaria para fins administrativos, até então tomada como
referência, corresponderia, automaticamente, aos territórios das Regiões de Saúde. Foi
definido, então, que um ponto de partida adequado seriam as microrregiões fixadas pela
NOAS/01, cujos desenhos seriam revistos criticamente pelos atores de cada território, levando em conta os seguintes critérios:
		
		
		
		
		
		

		
		
		
		
		

a. contiguidade entre os municípios;
b. identidade cultural, sentimento de pertencimento à região;
c. número de municípios e tamanho da população;
d. a não contemplação de regiões pequenas em população e com poucos municípios ou municípios demais, o que inviabilizaria o bom funcionamento do CGR;
e. resolubilidade da região em Média Complexidade;
f. capacidade da região para o atendimento de parte da Média Complexidade
(lembrando que a Alta Complexidade e uma parte da Média Complexidade
poderiam ser negociadas com outras regiões, no processo da PPI);
h. análise do fluxo já instituído;
i. nome da região é apenas uma forma de denominá-la, já que não existe sede
autárquica da região;
j. evitar a pulverização, “enxugando” o número de regiões;
k. levar em conta outras orientações, após a discussão regional;
l. manter flexibilidade em relação às orientações vindas das demais esferas,
respeitando a realidade local.

Depois de um período de discussões descentralizadas, foram realizadas 17 oficinas
para definição coletiva dos novos desenhos regionais, chegando-se naquela etapa a 66
Regiões de Saúde, sendo 62 intraestaduais, com vários municípios, três intramunicipais,
em Guarulhos, e uma no município de São Paulo. O grande desafio, naquele momento,
era superar conceitos já instituídos sobre as Regiões de Saúde como sendo coincidentes às
regiões administrativas do Estado, buscando-se a apropriação de novos critérios que não
os assistenciais, além de trabalhar a possibilidade de adequação desses critérios às realidades regionais. Muitos municípios nos procuravam solicitando um determinado corte
populacional, com número máximo e mínimo de municípios, delimitações sobre a rede
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assistencial necessária... Enfim, buscava-se alcançar “segurança” por meio das normas,
sentia-se o desafio quando retornávamos a essas demandas dizendo que “as definições deveriam ser feitas pelo espaço regional”. Como já explicitado no Caderno de Regionalização
do COSEMS/SP (COSEMS-SP, 2008):
		

“A maior riqueza deste momento (de redesenho das Regiões de Saúde) foi
exatamente ele ter sido construído por todos e por cada um, num processo
em que cada gestor municipal pode experimentar ser um ator importante e
com possibilidade de influir efetivamente na definição do desenho regional.
As novas Regiões de Saúde que foram, então, pactuadas nasceram não de um
ato centralizado e unilateral, e sim da dinâmica de pactuação em cada espaço
regional” (p. 25).

Um secretário municipal afirmou:
		

“Queria destacar que foi importante, desde a constituição da região, a discussão de estar ou não com a (maior cidade); mas se tivesse ficado (no desenho
tradicional), isto poderia ser um fator de impedimento para a autonomia dos
municípios. Afastar-se do (município maior) nos deu autonomia. Constituir
esta região significou descentralizar” (p. 27).

Naquele momento, a mesma oficina que definia, em cada região, seu desenho, também instituía seu Colegiado de Gestão Regional (CGR). Assim, ao final, todas as regiões
já nasciam com o seus CGRs estabelecidos; ou seja, ter o CGR era pré-requisito para que
fosse considerada uma Região de Saúde. Os apoiadores começaram seu trabalho exatamente naquele momento, em 2007. Tinham como principal agenda apoiar o movimento
constituinte das Regiões de Saúde e de seus CGRs. A fala de uma gestora municipal, à
época, ilustra esse objetivo:
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“Este projeto foi pensado a partir da instituição do Pacto pela Saúde, que
trazia a implementação da regionalização como um dos eixos estruturante do
SUS. Colocava a necessidade de organização das Regiões de Saúde para que
estas fossem capazes de dar conta de quase todas, senão de todas as necessidades de saúde da região. Nessa época, eu era secretária municipal de Saúde, e
fazia parte da diretoria do COSEMS, como vogal. Era sentida a fragilidade dos
gestores municipais nessa nova organização, com dificuldade para compreender e atuar nesse novo cenário, com um papel de formulação de proposta e
políticas para o fortalecimento não só de seu município, mas das Regiões de
Saúde e do SUS. Assim, surgiu a ideia do projeto que deu origem aos apoiadores do COSEMS, para o fortalecimento dos Colegiados Regionais de Saúde”.

Era, portanto, agenda central no trabalho dos apoiadores ajudar a construir uma
dinâmica de funcionamento democrática e participativa, rompendo com a relação fortemente hierarquizada existente entre os Departamentos Regionais de Saúde (DRS), da
SES-SP, e municípios, particularmente os de menor porte, ajudando também a tornar
mais ágil o trânsito das informações entre COSEMS/SP e municípios. Algumas narrativas
de apoiadores registram esse movimento:
		

“Pude identificar o desmame dos DRS, em alguns municípios. Gestores dizendo o que queriam e o que não queriam do DRS, sem medo de represálias.”

		

“Naquele momento, os gestores, nos CGRs, estavam vivendo a oportunidade
de estabelecer uma relação mais horizontal, na construção dos processos de
gestão. Era muito fácil perceber a dificuldade de se olhar claramente para a
região; as demandas eram muito mais de caráter municipal. As relações eram
quase que de quem diz: ‘Por favor, me façam isto, me deem, me possibilitem’.”

Assistia-se a uma nova forma de posicionamento na relação entre municípios, DRS,
COSEMS/SP e gestão estadual. O apoiador estava em constante interação com todos esses
atores, atuando, aprendendo, inventando e reinventado em ato de apoiar. Garantir o caráter deliberativo dos CGR era o desafio central, já que as instâncias regionais anteriores
eram espaços basicamente de informes ao gestor estadual. A narrativa de um apoiador, a
seguir, exemplifica a constante tensão então existente:
		

“Em uma reunião de macrorregião, a ‘chefe’ do planejamento (do DRS) queria deliberar sobre determinado assunto. A discussão ainda não havia passado
pelos CGRs; eu comecei a ficar incomodada, pois não via os gestores se movimentarem. Estavam de novo no jogo do DRS. Comecei a escrever bilhetes
para os secretários das regiões que eu apoiava, dizendo: ‘Este tipo de decisão
deve sair do CGR’, ou ‘esta discussão ainda não foi feita’. À medida que eles
começaram a receber os bilhetes, começaram também a se incomodar, a se
mexer nas cadeiras, até que um deles tomou coragem e colocou que, naquele
momento e naquela reunião, não poderiam tomar decisão. O DRS se recolheu; entendeu e concordou. Depois, recuperamos este movimento, nas reuniões dos CGRs, e eles perceberam como um avanço.”
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A tensão também se expressava na relação da direção dos DRS com os apoiadores.
Muitas vezes, a atuação destes incomodava o gestor estadual, que se sentia desconfortável.
Uma fala do presidente do COSEMS/SP à época reforça esta avaliação:
		

“Em alguns lugares (regiões), principalmente onde a hierarquia era mais intensa e onde, muitas vezes, as reuniões de Colegiado eram, basicamente, de
informe, e não de pactuação, os apoiadores tiveram um papel muito importante. Mas se para os municípios o papel que exerciam era importante e estratégico, para algumas diretorias de DRS não correspondia à expectativa de
seus modus operandi, não é? De forma que, algumas vezes, inclusive, não os
chamavam de apoiadores, mas de ‘atrapalhadores’... Para nós, do COSEMS,
eram fundamentais”.

Naquela etapa do processo, era também necessário estruturar os CGRs, instituindo
suas Câmaras Técnicas, aprovando seus regimentos, combinando as dinâmicas de definição das pautas, os registro das atas, os locais de reuniões; enfim, era preciso pensar o planejamento regional, questões que tinham grande influência sobre a constituição de cada
Colegiado. Os apoiadores tiveram papel relevante na condução desses processos, respeitando os interesses e a lógica das gestões municipais, de forma solidária e coletiva – como
fica exemplificado na fala da presidente do COSEMS/SP, naquele momento:
		

“[...] era uma organização do SUS (a região) que entendíamos como necessária há muito tempo, mas que não existia, ainda, concretamente. Então, o
apoiador veio com a tarefa de fazer com que a Região de Saúde acontecesse;
que se estabelecesse o regimento do Colegiado, mas com uma carga política
de valorização, fazendo com que pertencesse mutuamente aos municípios.
Acredito que este foi o grande salto: a maioria tomou a construção de uma
grupalidade dentro dos colegiados, fazendo com que todos fossem ouvidos,
com que os municípios se sentissem pertencentes, estimulando a escolha de
seus representantes regionais. Também o COSEMS estava mudando, naquele
momento, aumentando o número de seus representantes...”]

Também a narrativa de um apoiador exemplifica essa fase, mostrando que o trabalho
teve reflexos no funcionamento dos CGR que se mantêm até hoje:
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“Quando comecei o trabalho como apoiador nos colegiados, constatei que
nenhum deles tinha Câmara Técnica criada, o que representava uma deficiência importante a ser superada. Iniciei um trabalho de articulação entre os
gestores municipais e busquei o apoio da gestão estadual, num trabalho de
convencimento sobre a importância da participação dos técnicos junto aos
CGRs para qualificação das pautas e aprimoramento da gestão. Conseguimos
constituir CTs em três colegiados e, desde então, elas têm tido um papel importante no funcionamento dos CGRs, exercendo atividades de relevância,
como a elaboração dos Mapas de Saúde”.
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A ampliação do trânsito de informações, de forma ágil, mudava a correlação de forças no CGR e aproximava os gestores municipais do espaço de gestão regional, como
podemos observar nos relatos que seguem:
		
		 “Nesse contexto e considerando que muitos municípios são pequenos, a fragilidade e a pressão do DRS sobre eles era grande e nosso papel se tornava
mais importante, para garantir os direitos e buscar formas mais democráticas
de participativas, na construção do SUS nas regiões.”
		

“Sinto também que fomos uma fonte importante de informações, pois os
próprios funcionários do DRS desconheciam muitas delas. A presença do
COSEMS na região, através dos apoiadores, deu um novo folego, uma nova
visão e um novo valor ao Conselho, aos olhos dos gestores.”

		

“[...] indubitavelmente, a maior contribuição na saúde pública do estado de São
Paulo decorreu da aproximação e estímulo ao diálogo entre os gestores estaduais e municipais, pela democratização do conhecimento e das informações.”

A ampliação da presença do COSEMS nas regiões foi, assim, uma grande conquista
desse período, a partir do trabalho dos apoiadores, como ressalta um secretário:
		

Conseguimos fazer com que o COSEMS/SP estivesse mais presente em todas as regiões do estado; tivemos melhores condições de entender o quão
heterogêneo é o contexto estadual, as singularidades de cada região e suas
prioridades. Por outro lado, também, pudemos fazer com que as diretrizes
que estávamos trabalhando chegassem até os municípios mais distantes. O
benefício foi grande para os municípios de grande porte e, principalmente,
para os de pequeno e médio porte. Com isso, o próprio COSEMS/SP acabou
se fortalecendo, no que diz respeito às questões técnicas, de financiamento e
politicamente.

A mudança na relação do COSEMS/SP com os municípios foi sentida, também, pela
SES-SP, como se depreende de uma fala do secretário adjunto àquela época:
		

“Sem dúvidas que esta estratégia aproximou muito mais o COSEMS dos gestores municipais, que, desse modo, se tornou mais forte em função da participação mais qualificada dos municípios. Do mesmo modo, qualificou a relação
dos municípios e, consequentemente, do COSEMS com a SES”.

No mesmo período, a constituição dos Encontros Mensais de apoiadores, com participação da assessoria responsável pela articulação da Estratégia e a direção do COSEMS/
SP, estabeleceu um espaço de socialização das experiências vivenciadas, assim como de definição das agendas prioritárias e de determinação das diretrizes da entidade. Criava-se um
espaço de educação permanente, de formação coletiva, permitindo ao COSEMS/SP, ainda,
uma escuta qualificada do que ocorria nas Regiões de Saúde. Também incluía-se entre as
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funções do apoiador, em todos os períodos de desenvolvimento da Estratégia, acolher os
novos secretários. Com o grande número de mudanças registrado nos cargos de secretários
municipais de Saúde, a tarefa se tornou permanente, como ressalta a coordenação:
		

“Outra tarefa dos apoiadores é receber os novos secretários. Às vezes, um secretário saiu de um município e foi pra outro... Mas, quando é alguém que
não está muito familiarizado com as agendas do SUS, o apoiador tem a tarefa
marcar uma agenda na Secretaria Municipal de Saúde, se apresentar àquele
secretário, dizer o que é o COSEMS/SP, o que é o Colegiado, a importância
de ele participar das reuniões, explicar o que é a Bipartite; enfim, fazer uma
iniciação do secretário. Esta é uma tarefa que eles têm que realizar, todas as
vezes que muda o secretário”.

4.2. 2008/ 2010 – Consolidação dos Colegiados de Gestão
Regionais (CGRs)
Contando com a presença de apoiadores em quase todas as 64 Regiões de Saúde de São Paulo,
o ano de 2008 iniciou-se intenso. Para os apoiadores, as tarefas principais eram acompanhar
a implantação do Pacto pela Saúde e colaborar para o efetivo funcionamento dos CGRs. O
relatório das atividades desenvolvidas entre agosto de 2008 e março de 2009 registra como fato
importante a construção de diretrizes bipartites para orientar o funcionamento dos CGRs,
destacando que, mesmo havendo diversidade nas relações entre os municípios e especificidades nos territórios, a organização se deu a partir dos mesmos princípios. Ou seja, foram respeitadas as diversidades das regiões na construção dos regimentos internos, sem que houvesse,
com isso, perda de unidade. Portanto, já existia, a partir dos regimentos, uma organização
formal, ficando o desafio de se transformarem os colegiados recém-constituídos em espaços
reais de cogestão.
Nesse processo, o trabalho dos apoiadores se mostrou essencial, ajudando a romper com
condicionamentos historicamente estabelecidos, que configuravam relacionamentos hierárquicos e desiguais entre os entes federados, assim como entre municípios de grande e pequeno
porte, convertidos em responsabilização coletiva, no funcionamento do CGR. Algumas estratégias simples mostraram ter potência no desempenho dos apoiadores, como as agendas
regulares de reuniões e a definição conjunta de pautas. Também o formato das reuniões – com
o uso de metodologias que facilitassem as dinâmicas participativas – se mostrou fundamental
para que relações horizontais prevalecessem. A constituição das Câmaras Técnicas, por sua
vez, ajudou a preparar e qualificar os processos de discussão, como relata uma apoiadora:
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“O trabalho de apoio deveria proporcionar a organização das Regiões de Saúde, de forma a possibilitar seu aprimoramento, focando principalmente nas
atribuições do Colegiado e na organização e formação das Câmaras Técnicas,
o que não foi fácil de ser realizado. Os gestores não tinham uma composição
de CT dentro da conformação sugerida pela deliberação CIB. Na maioria das
regiões, eram os técnicos dos municípios, cinco ao todo, que recebiam as demandas dos municípios por comunicação digital, liam, colocavam suas ponderações e encaminhavam para o representante do DRS, que, assim, construía
a pauta de reunião para o CGR”.

Cadernos COSEMS/SP

18/02/2013 17:23:35

Era necessário, também, superar o problema da fragmentação que permanecia tanto
na constituição do SUS, quanto nas relações intergestores. Ou seja, era urgente que os
gestores conseguissem perceber a área da Saúde em sua dimensão regional, superando o
olhar focado exclusivamente nos interesses imediatos do seu município. No inverso disso,
também era necessária a percepção de que a mera somatória dos sistemas municipais não
resultava, imediatamente, em um sistema regional de saúde; por ele careceria de interação,
pactuação e gestão regional. Essa visão ampliada de gestão foi decisiva para direcionar os
trabalhos, como ilustram os comentários a seguir:
		

“Era preciso decifrar o Pacto, que era necessário, mas cheio de barreiras e ‘não
podes’. Vimos de perto a distância enorme que separava a gestão municipal da
estadual; vimos que a SES-SP ainda acreditava estar, hierarquicamente, acima do município; vimos os trabalhadores estaduais solidários aos gestores.
Acompanhar a implantação do Pacto, com acúmulo de espera que tivemos no
estado de SP, foi difícil demais; descobrimos os meandros, as contas... Quem
anotou , quem não anotou...”

		

“O primeiro impacto intenso que a atuação dos apoiadores produziu foi sobre
o processo de trabalho da Secretaria Estadual de Saúde, através dos Departamentos Regionais de Saúde, que reagiram horizontalizando o diálogo com os
municípios e se aproximando das ações que ali eram executadas, através da
implantação do Projeto de Articuladores da Atenção Básica.”

		

“Enfrentamos dificuldades, como o distanciamento, ainda observado, do entendimento de que os CGRs são espaços de poder institucionais nas esferas descentralizadas. Por vezes, as dinâmicas de trabalho pactuadas pelo COSEMS/SP
e a SES-SP, nas instâncias centrais, são dificultadas nas instâncias regionais.”

A produção dos Termos de Compromisso de Gestão (TCG) ocupou espaço importante nas agendas dos apoiadores naquele período. O propósito do COSEMS/SP era fazer
esforço para que eles representassem, de fato, uma pactuação viva no território, e não
apenas uma contratualização burocrática:
		

“Terminando a nova configuração das regiões, passamos para a discussão do
Termo de Compromisso de Gestão (TCG). Os gestores dos três entes teriam
que assumir compromisso com o SUS, pactuando metas e ações que deveriam
mudar o perfil epidemiológico de cada Região da Saúde. O passo dado era
tímido e as respostas poderiam estar dentro das necessidades reais ou não,
visto que era a primeira vez que participavam e já que se tratava de um ensaio
de gestão democrática e participativa que insistia na discussão, em uma roda
de negociação e de consenso com o Estado”.

Ao final de 2008, o desafio aos apoiadores é apoiar a sustentação dos processos já
desencadeados diante das mudanças decorrentes das eleições ocorridas naquele ano, nos
municípios brasileiros. Durante a campanha eleitoral, observou-se que a presença do
gestor municipal nos espaços regionais de gestão se reduziu; alguns relatos apontam a
presença de técnicos representantes das SMS, muito frequentemente sem terem poder de
decisão. Após as posses dos novos secretários municipais de Saúde, o COSEMS/SP realiCOSEMS/SP Cadernos
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zou, entre janeiro e março de 2009, Oficinas de Acolhimento para os novos gestores em
todas as regiões do estado, nas quais os apoiadores tinham por tarefa abordar temas como
o papel dos CGRs, dos Representantes Regionais e a importância do COSEMS/SP.
Essa estratégia contribuiu para diminuir o impacto das mudanças e colocar o apoiador como figura estratégica na continuidade do processo de construção da identidade
regional. Sobre esse período, um apoiador comenta:
		

Outra dificuldade importante são as frequentes alterações dos atores principais, algumas vezes substituindo quase toda a equipe, com prejuízo na continuidade de processos.

Com a assinatura dos Termos de Compromisso de Gestão Municipal, intensificam-se, naquele período, as discussões sobre a Programação Pactuada Integrada (PPI). Esperava-se que a chamada PPI real saísse do papel, processo sobre o qual alguns apoiadores
comentam:
		

“Era essa, também, uma das inúmeras tentativas do grande pacto federativo,
a PPI. No entanto, desta vez tínhamos um diferencial: a figura do apoiador,
que intermediaria e incentivaria os gestores a enfrentarem a Programação. A
agenda podia parecer fora do normal: reuniões diárias com efetivas discussões
regionais, debates de propostas que, por várias vezes, se iniciavam às 8 horas
e se estendiam até a meia-noite. No dia seguinte, era ainda necessário repactuar, pois íamos além dos limites financeiros estabelecidos, quando se tratava
da Região de Saúde. Com isso, os gestores puderam conhecer as estruturas de
ações e serviços de Saúde do vizinho, seja como referência ou como referenciado, e reconhecer as falhas e acertos de cada um.”

		

“Para fazer a PPI, a discussão dos pactos dentro dos CGR foi muito interessante: ‘Quantos ultrassons você me dá?’ / ‘Depende...’ / ‘Meu município paga,
por fora, R$ 30,00 por exame; você topa pagar metade, por 10 exame?’ / ‘Não;
mas posso pagar R$ 10,00’. E por aí afora... Passamos a noite discutindo; pedimos pizza às 23 horas, comemos juntos no DRS, rindo, brincando, fazendo
saúde... Também na PPI, fizemos uma ‘aula prática’ para pegar os dados no
DataSUS. Cada gestor se maravilhava com todos os dados que estavam a seu
alcance; e os técnicos do DRS diziam: ‘Nos já treinamos essas pessoas diversas
vezes para entrar no DataSUS e só agora eles parecem compreender’. Eu dava
a minha ‘aulinha básica’ sobre aprendizagem significativa.”

		

“Em seguida à assinatura dos TCG, no final do mesmo ano, foi dado início
a outro desafio para o apoio: a PPI. As duas regiões tinham grandes críticas
aos processos anteriores de pactuação das PPIs; por isso, o primeiro obstáculo
a ser superado foi tentar levar os gestores a terem interesse e participar do
processo de discussão, programação e pactuação das necessidades de serviços
SUS para seus usuários. A cada reunião ou oficina – e foram muitas; em deter-
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minados meses aconteceram até cinco, em cada região –, os gestores brincavam:
‘Se não der certo dessa vez, a culpa vai ser do apoiador; porém, o trabalho foi
feito com primazia e muita responsabilidade de todos os envolvidos’.”
Havia, ainda, outra questão importante a ser encaminhada naquele período: o fortalecimento do próprio COSEMS/SP, já que apenas 1/3 dos secretários de Saúde fazia a
contribuição associativa, o que tornava a situação financeira da entidade insuficiente ao
desenvolvimento das ações propostas e desejadas. Os apoiadores passam a ter um papel
forte de estímulo à participação dos secretários nos congressos da entidade, assim como
em suas instâncias ordinárias de participação e na adesão formal por meio da contribuição associativa, já que é daquele período a Portaria GMS 220, de 30 de janeiro de 2007, que
permitiu desconto direto para os COSEMS do repasse federal.
O relatório de atividades 2009 apontou em suas conclusões:
		

		
		
		
		
		
		
		

“Todas as regiões de São Paulo têm, hoje, seu CGR constituído no âmbito das
Regiões de Saúde, operando agendas de pactuação com base nos documentos
e recursos de planejamento previstos no Pacto de Gestão e pela Saúde, respeitando a rica diversidade de cada região na construção de suas redes, mantendo, por outro lado, a unidade do sistema no âmbito estadual, procurando:
1. Instituir o planejamento regional com definição de prioridades e responsabilidades compartilhadas entre a gestão municipal e estadual do SUS;
2. Fazer/acompanhar a Programação Pactuada e Integrada;
3. Participar na definição e implantação do sistema de regulação;
4. Priorizar as questões relativas ao financiamento e investimento;
5. Pactuar estratégias para alcançar as metas do Pacto pela Vida;
6. Promover iniciativas para desenvolvimento do Pacto em Defesa do SUS e
de qualificação do controle social;
7. Estabelecer processos dinâmicos de monitoramento e avaliação.”3

Os apoiadores se empenhavam, então, em apoiar a transformação dos CGRs recém-constituídos em espaços vivos de gestão regional compartilhada, buscando reforçar a relação de solidariedade entre seus componentes federados. Contudo, apontavam, também,
para a necessidade de que se desenvolvesse mais intensamente uma cultura de rede regionalizada, com funções e compromisso que fossem além das fronteiras de cada município.
Também observavam a necessidade de adaptação e de avanços no desempenho do papel
do gestor estadual, sobretudo dos técnicos e direções dos 17 Departamentos Regionais de
Saúde (DRS), da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Alguns depoimentos ilustram este período dos trabalhos:

3

Fonte: Relatório analítico consolidado das atividades de 2009.
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“Lidar com a verticalização do setor de planejamento do DRS; lidar com a
fragmentação dos diferentes setores que compõe o DRS e que trabalham com
os municípios, também, de forma fragmentada... Cada setor marcava reunião
com a mesma equipe, no mesmo dia e horário; o pessoal enlouquecia.”

		

“Pude exercitar a criatividade, fazê-los pensar que era possível mudar. Sentar
juntos, estruturar juntos, construir coletivamente um espaço de compartilhamento, de dúvidas, de acertos e desacertos... Pude verificar a esperança: ‘Agora
vai’, me diziam alguns gestores.”

		

“Eles se sentiam protegidos com a presença do apoiador e, aos poucos, foram
percebendo que podiam falar das necessidades, da dificuldade que tinham na
relação com a DRS e, no caso dos municípios menores, com os maiores. As
dificuldades para participar e para se colocar e discutir com a DRS; as formas
autoritárias com que os processos caminhavam na Região de Saúde foram,
aos poucos, sendo esvaziadas. Inicialmente, os representantes dos municípios
olhavam para mim aguardando um apoio em suas colocações; uma aprovação de suas manifestações no Colegiado. O processo de fortalecimento foi se
dando passo a passo; e eles se tornaram muito mais respeitados pela DRS.”

		

“Outro reflexo positivo da atuação do apoio do COSEMS/SP foi o aumento
do número de projetos elaborados pelos municípios, buscando recursos de
outras esferas governamentais. Essa facilitação permitiu a instalação de UPAs,
Samus, CAPS, CEOs etc.”

		

“Eu acho que tanto o Plano Diretor de Regionalização como, também, a
questão da Programação Pactuada Integrada... Discutir outros projetos mais
específicos, como, por exemplo, o Pró-Santa Casa; enfim, a distribuição de
recursos financeiros, de incremento do Teto MAC que vinha para São Paulo.
Acho que a participação dos apoiadores foi estratégica, porque deu todo esse
suporte técnico, com relação às implementações, ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo.”

Nos relatórios dos apoiadores do COSEMS/SP, aparecia também, de forma enfática, a
necessidade de implantação das redes regionalizadas de atenção à saúde. Era imperioso que
houvesse investimentos em planejamento de base regional, em que se definissem prioridades e necessidades a partir da leitura territorial, como se depreende das falas a seguir:
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“Os territórios são dinâmicos e vivos; as demandas vão surgindo de acordo
com as necessidades dos mesmos, das pessoas que neles atuam. O apoio necessita sim de estratégias permanentes, voltadas a fortalecer esses territórios,
na tentativa de buscar caminhos para definir e programar ações que garantam o direito à saúde naquela região. O processo da cogestão, em alguns momentos, dá sensação de paralisia. Mas, em outros momentos, se ganha fôlego!
Como diante de questionamentos e posicionamentos feitos por gestores frente ao Colegiado; é quando se percebe a evolução de todo o processo...”
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“Então, como você pode ver, o foco sempre é regional. Não é de um município
específico, mas das agendas regionais. Seja no planejamento regional, na regulação, na organização de redes, nos planos de ação para vigilância... Enfim, é
sempre uma agenda regional. Ele [o apoiador] está lá para poder apoiar aquela região, mantendo o olhar municipal. Então, isso também é importante: o
foco é regional, mas o olhar é municipal.”

Em abril de 2010, o COSEMS/SP assinou novo convênio para continuidade da Estratégia Apoiadores, que apontava como prioridades para aquele ano:
		
		
		
		

“a. Qualificação da gestão, para elaboração da Programação Anual e Relatório
de Gestão.
b. Aprofundamento das discussões sobre implantação de redes de serviços
regionalizadas e hierarquizadas.
c. Apoio à elaboração e monitoramento dos planos operativos dos contratos
com prestadores.
d. Discussão do papel do representante regional, dos desafios e possibilidades dos espaços de cogestão, apropriação territorial e planejamento regional
compartilhado.”4

Os relatos apontavam a necessidade de investimento num processo de planejamento
de base regional. Ainda eram poucos os colegiados que consolidaram e validaram um
Plano Regional de Saúde com base na PPI e num consequente Plano de Desenvolvimento Regional (PDR). O trabalho de apoio permitiu, ainda, um melhor desempenho dos
gestores municipais diante de alguns instrumentos de planejamento, como ressalta um
dirigente do MS:
		

“Este processo também rendeu frutos na discussão da Programação Pactuada e
Integrada, na implantação dos Colegiados Intergestores, no desenho da regionalização, na qualificação dos instrumentos de gestão, com destaque para os Planos
de Saúde e os Relatórios de Gestão, sendo um dos estados a aderir mais rapidamente ao uso do SargSUS. Por esta e outras iniciativas, reafirmo a importância do
processo de implantação da experiência dos apoiadores do COSEMS de SP”.

Alguns embates com a SES-SP marcam a atuação da diretoria do COSEMS/SP, em
2010, com reflexos nas regiões e na atuação dos apoiadores. Em maio, diante da não convocação da Conferência Estadual de Saúde Mental, pela SES-SP, o COSEMS/SP encabeçou
com mais de 30 entidades uma comissão que organizou uma Plenária Estadual em São Bernardo do Campo, recebeu apoio do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi reconhecida
com força de conferência. Os apoiadores participam ativamente do processo e estimulam a
realização de conferências municipais de Saúde Mental, que ocorreram em todo o Estado.
Em dezembro de 2010, o COSEMS/SP divulgou dados e análises importantes sobre a
dinâmica de funcionamento dos CGRs, baseados em informações coletadas pelos apoiadores nas reuniões mensais dos CGRs, referentes ao período entre janeiro de 2009 e agosto de
4
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Fonte: Projeto COSEMS/SP e SES-SP, 2010.
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2010. Sobre a participação dos gestores municipais e estadual, a mesma constância de frequência se repetiu: 84% dos representantes dos municípios, 79% dos representantes do gestor
estadual (2009), 87% dos titulares dos municípios e 86% dos titulares do gestor estadual
(2010). Houve, portanto, maior presença de titulares de ambos os segmentos, em 2010, possivelmente indicando uma maior valorização do espaço dos CGRs como instância decisória,
ainda que com forte ritual homologatório.
Cabe destacar, também, o aumento considerável da presença de secretários de Saúde
nas reuniões, de 53%, em 2009, para 74%, em 2010. A maior frequência de titulares no
período pode ter sido consequência do número expressivo de pontos de pauta voltados à relação com prestadores filantrópicos, aparentemente tensa e carecendo de coordenação clara
entre os municípios-sede desses equipamentos, demais municípios e gestor estadual. Esse
aspecto mostra uma insuficiente prática de regulação dos serviços de característica regional.
Aparecem, ainda, como possíveis fatores mobilizadores da presença de titulares no CGR a
instalação em escala acelerada dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), em
várias regiões do estado, as emendas parlamentares em período de aprovação (junho/julho/
agosto) e a preocupação com a epidemia de dengue crescente no estado.
No que se refere às pautas das reuniões dos CGR, prevaleceram os encaminhamentos e
homologações com base nas programações estadual e federal de saúde. Em 2010, no entanto, observou-se a inclusão de pontos de pauta sugestivos de maior pactuação entre os membros dos colegiados, em particular temas regionais, como apreciação dos Relatórios Anuais
de Gestão (RAGs), tentativas de equacionar relacionamentos com prestadores alocados em
um município que atendem a demandas regionais, além de questões primordiais de sistema
de regulação regional dos serviços em rede.
Também tiveram relevo, em 2010: discussões sobre os Planos de Educação Permanente para as regiões; apresentação de resultados de trabalhos realizados em convênio com a
MS,SES-SP, COSEMS/SP e Hospital Sírio-Libanês, para desenvolvimento da gestão; estratégias regionais para combate à dengue no estado de São Paulo.
Sobre a tarefa de consolidação dos CGRs desenvolvida pelos apoiadores no período,
temos o seguinte depoimento:
		

“Percebo que, hoje, os CGRs estão mais fortalecidos, com ações muito mais
qualificadas; mas os municípios ainda demandam questões pontuais a cada
um. Muito interessante, também, foi a mudança de postura dos DRS em relação ao projeto e em relação à construção de processos de forma coletiva”.

A realização das “reuniões de apoio”, exclusivamente com o apoiador e os secretários
municipais e prévias às reuniões do CGR, foi um dos fatores que contribuíram para o
fortalecimento dos gestores municipais e para a conformação de um coletivo, estreitando
a relação entre os secretários, e deles com os apoiadores:
		

“Outro espaço importante que precisava ser resgatado e aprimorado eram os
encontros com os gestores municipais, em separado, que denominamos reuniões de apoio. Nesses encontros, os gestores municipais se reúnem principalmente para trocar experiências, além de propor e discutir pautas de interesse
regional, a serem deliberadas nos colegiados. Além disso, as reuniões de apoio
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são momentos utilizados pelo apoiador e pelos gestores que representam o
CGR junto ao COSEMS/SP para repassar informes e fomentar discussões relevantes, dando capilaridade às propostas surgidas nos encontros da diretoria
do COSEMS/SP e seu Conselho de Representantes.”
		“Neste período, foram várias as dificuldades, pois é sempre um espaço de disputas, com diferentes e divergentes forças de atuação e interesses. Iniciamos
com o firme propósito de apoiar e facilitar a implantação do CGR, enquanto
espaço de discussão, planejamento e execução das necessidades de Saúde na
região. […] Foi gratificante perceber evoluções, principalmente na dinâmica
de funcionamento do CGR, como a participação e qualificação das Câmaras
Técnicas, as reuniões prévias de gestores municipais, a participação de gestores municipais nas reuniões, até pequenos detalhes, como dos informes que
passaram do início para o final da reunião.”
Uma contribuição interessante da Estratégia Apoiadores, no período, se deu com a
participação do secretário executivo do CONASEMS nas oficinas dos apoiadores, em São
Paulo: além de trazer informações importantes sobre o andamento das pactuações na
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), ele encampou a ideia do apoiador e a levou para
outros estados, expandindo a experiência, como ele mesmo ressaltou:
		

“Eu acho que foi excelente. Acho que foi um dos primeiros COSEMS que
tiveram essa ideia e [...] essa proposta de criar um grupo de assessores do COSEMS para apoiar as Regiões de Saúde, os municípios, com um ponto de vista
mais regional, de inovação que eu acho que foi importante. A experiência que
está sendo, inclusive, feita em outros estados; vários estados já estão adotando.

Um secretário municipal de Saúde reforça esse interesse pela proposta:
		

“Com a implementação desse projeto houve um salto de qualidade da entidade, na organização do movimento, na expressão do COSEMS como entidade
representativa dos secretários. Não tem precedentes... Tanto isso é verdade,
que a iniciativa do COSEMS de São Paulo é reconhecida pelos demais COSEMS e pelo CONASEMS como uma das estratégias mais potentes e mais exitosas, no sentido de fortalecimento do movimento dos secretários municipais.

Com a mudança da gestão federal ao final de 2010, o ministro da Saúde que saía, em
seu discurso de despedida, citou avanços em indicadores importantes para o Brasil, como
a redução da mortalidade infantil e materna, além de ações estratégicas, como a estruturação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, por meio da criação de Unidades
de Pronto Atendimento (UPAs) e da ampliação do Samu 192, além da realização da maior
campanha de vacinação do país, em 2010, para o enfrentamento da pandemia de H1N1.
O ano encerrou-se com a publicação da Portaria 4.279 de 30/12/2010, que estabeleceu
diretrizes para organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), no âmbito da SUS, definidora da estratégia política assumida pela nova equipe do MS, a partir de janeiro de 2011.
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4.3. 2011/ 2012 – A implantação das Redes Regionais de Atenção
à Saúde (RRAS)
Com a chegada de um novo grupo na gestão ao Ministério da Saúde, no início de 2011,
foram definidos os objetivos estratégicos da Saúde para a gestão federal 2011 – 2014, identificados como Diretrizes para o Plano Nacional de Saúde, compostas por 14 itens, que
passaram a subsidiar os planos estaduais e municipais de Saúde. Nessas diretrizes aparecem fortemente a constituição de Redes de Atenção à Saúde, com destaque para a Rede
de Atenção às Urgências e Emergências, a Rede Cegonha (atenção à gestante, puérpera e à
criança até dois anos), a Rede Psicossocial e a rede de atenção a doenças crônicas, que recebem a denominação de Redes Temáticas. As portarias que definiam diretrizes para essas
redes foram, a partir de então, norteadoras ao trabalho nas regiões, pois todas previam organização em rede regional e financiamento, sempre dependente de um plano constituído
coletivamente nos CGR/CIR.
Em São Paulo, a diretoria do COSEMS/SP reuniu-se com o novo secretário de Estado
da Saúde para entregar documento contendo as prioridades para o SUS estadual, com
destaque para: regulação, Atenção Básica, cofinanciamento estadual, SAMU, Judicialização, Consolidação dos Colegiados de Gestão Regionais (CGR), papel dos Departamentos
Regionais de Saúde (DRS) e das universidades, Plano Estadual de Saúde e Lei Complementar n. 1.131/2010, aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada no final de 2010.
Iniciava-se, então, um movimento de reavaliação do desenho das Regiões de Saúde, numa
integração entre COSEMS/SP e a SES-SP, para organização das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS).
Várias oficinas foram realizadas para reavaliação do desenho das regiões vigentes,
tendo em vista as premissas, as diretrizes e os critérios pactuados de forma bipartite. Os
apoiadores participaram dessas oficinas, reforçando a necessidade de discussão sobre a
realidade regional e contribuindo ativamente com o esclarecimento dos critérios já pactuados. O documento norteador dessas oficinas apontava:
		

a. “Premissas: Atenção Básica como porta preferencial de entrada, ordenadora
do cuidado e orientadora da rede; lógica da necessidade e não da oferta do
prestador; base territorial por meio de georreferenciamento; fortalecimento das Regiões de Saúde e seus CGRs; superação da fragmentação da gestão
regional do território; fortalecimento do processo de regulação do acesso e
cogestão das redes de atenção; descentralização da gestão da SES-SP; superação da fragmentação da gestão do território; fortalecimento da regulação do
acesso e cogestão das redes de atenção e Integração dos serviços do município
de São Paulo com os municípios da Região Metropolitana e com a SES-SP.

		

b. Diretrizes: Superar fragmentação do sistema; gestão compartilhada e definição das responsabilidades dos entes federados; subordinar prestadores que
compõe a rede à cogestão regional, sem prejuízo do comando único.
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c. Critérios: Capacidade instalada com suficiência na Atenção Básica, na Média Complexidade e parte da Alta Complexidade; garantia de economia de
escala na oferta de ações e serviços de saúde de Média e Alta Complexidade;
abrangência: 1.000.000 e 3.500.000 habitantes; as RRAS não necessariamente
serão coincidentes com as áreas de abrangência das divisões administrativas
regionais da SES-SP”.5

Os resultados dessas oficinas foram formalmente referendados pela Deliberação CIB
n. 64, de 20 de setembro de 2012, que atualizou o desenho definindo 63 Regiões de Saúde
e criando as 17 RRAS, no estado de São Paulo (Anexo 2).
Ainda em junho de 2011, foi sancionado o Decreto n. 7.508, regulamentando a Lei
n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS). O decreto alterou o nome dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) para
Comissões Intergestores Regionais (CIR). Na ocasião, o titular da Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa (SGEP), do MS, em entrevista ao Jornal do COSEMS/SP, edição
de agosto de 2011, assim se posicionou a respeito da nova legislação:
		

5
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“Os três principais pontos do Decreto n. 7.508 são: o aprimoramento das relações interfederativas, a melhoria do padrão de integralidade com a Renase e a
Rename e, no fundo, a melhoria de garantia de acesso da população brasileira
ao sistema de saúde, devido à regionalização do sistema. […] Muda, principalmente, a questão da relação interfederativa. Porque, hoje, todo o processo
de municipalização e descentralização é regido por portarias do MS e, até
então, não tínhamos um decreto que regulamentasse a Lei 8.080 e a relação
interfederativa. Construiu, também, um trilho aonde as redes de atenção irão
se mover. Isso é importante, pois temos 5.565 municípios, dos quais 4 mil
possuem menos de 20 mil habitantes. O percurso que o cidadão que mora
em um pequeno município tem que fazer para resolver seus problemas de
saúde, nos médios e grandes municípios, não estava estabelecido, não estava
claramente articulado. E quando o Decreto cria o Contrato Organizativo de
Ação Pública (Coap), nas Regiões de Saúde, garante estruturas que o paciente,

Fonte: Termo de Referência para a Estruturação de Redes Regionais de Atenção à Saúde no Estado de São Paulo,
SES-SP – COSEMS/SP, agosto de 2011.
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o cidadão, pode visualizar através da Relação Nacional de Serviços de Saúde
(Renases), e da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); e
mostra a quais serviços ele tem acesso, e como acessar esse serviço”.
Somando já quatro anos de atuação, a Estratégia Apoiadores do COSEMS/SP vivia
um momento importante de reavaliação de resultados e planejamento de sua continuidade, quando foram elaboradas as estratégias a seguir, contemplando:
		

a. “Completar rapidamente o quadro de apoiadores, sempre que uma região ficasse sem apoiador. Quando da saída de um apoiador, avaliar a disponibilidade
dos demais em assumir outros CGRs, com limite de quatro CGRs por apoiador.
Foi construído um ‘banco’ de técnicos, com perfis para a função de apoiador.

		

b. Construir com os secretários, em cada região, Planos de Ação com focos
regionais e não em municípios específicos, com detalhamento das principais
ações do apoiador. A partir deste Plano, avaliar se a distribuição dos apoiadores estava adequada. Foram realizadas oficinas, pela coordenação da Estratégia, para uniformização dos conceitos e premissas para esse Plano. Foi criado
um instrumento para identificação das principais necessidades de apoio, para
cada região, e garantido suporte aos apoiadores na construção e adequação do
seu plano de trabalho.

		

c. Com base nas necessidades identificadas no Plano de Ação, desenvolver
projetos, aproveitando conhecimentos e experiências específicas de cada
apoiador. Assim, identificaram-se apoiadores de outros CGRs que poderiam
colaborar. Foi organizado um apoio transversal, para temas como: consórcios
intermunicipais, judicialização, educação permanente e regulação em saúde.
		
		 d. Aproximar apoiadores da diretoria do COSEMS/SP. Para que essa aproximação ocorresse, definiram-se na diretoria, responsáveis por participar das
oficinas mensais, garantindo a presença junto aos apoiadores. Foram identificados temas relevantes da dinâmica dos CGRs a serem discutidos, nas reuni-
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ões periódicas da diretoria, além de garantido acesso/informação ao apoiador
sobre posições do COSEMS/SP, em cada tema, por meio de mídias como e-mail, moodle, site do COSEMS/SP, blog etc. Foi, também, organizada uma
agenda para realização de reunião conjunta entre apoiadores e representantes
regionais, durante a reunião de Conselho de Representantes.
		
		 c. Garantir avaliação periódica da Estratégia Apoiadores. Foi constituído um
processo de avaliação sob três olhares: do próprio apoiador, da coordenação e
da região; e foi elaborado um instrumento de avaliação individual do projeto,
além de definidos fóruns de avaliação coletiva.”6
O foco prioritário na atuação dos apoiadores – registrado pela diretoria do COSEMS/SP em documento entregue ao secretário de Saúde estadual – passou a ser, de 2011 a
2012, a constituição das RRAS, com a elaboração de planos para as Redes Temáticas, como
aponta a fala a seguir, da coordenadora técnica da Estratégia:
		

“[…] Além disso, normalmente, eles acompanham também as Câmaras Técnicas; eles têm acompanhado as reuniões dos grupos condutores das redes
Cegonha, de Urgência, e agora, mais recentemente, da Rede Psicossocial. Têm
tentado acompanhar a discussão dos Mapas Regionais de Saúde e as reuniões
dos comitês gestores das redes, que agregam alguns colegiados para determinados temas. Então, tentam acompanhar essa agenda...”.

Segundo, ainda, o Relatório Analítico Consolidado das Atividades (set. 2011/ jan.
2012), observou-se maior fortalecimento na articulação política entre os gestores, agilidade na transmissão de informações qualificadas, a participação em projetos específicos
regionais e o apoio regional na agenda prioritária do COSEMS/SP. Persistiam, contudo,
grandes dificuldades com as equipes dos DRS na regulação de prestadores diversos, decorrentes de sua baixa governabilidade junto a esses prestadores. Avanços ocorreram em vários CGR/CIR, ao colocarem a Atenção Básica como pauta permanente de suas reuniões,
destacando assuntos relacionados aos processos regulatórios, além de maior qualificação
na gestão do trabalho, na educação em saúde, na organização dos SAMU regionais e nas
demandas judiciais – pontos que apareceram no documento das prioridades.
Esse documento faz uma compilação dos relatórios realizados pelos apoiadores, em
seus aspectos qualitativos e quantitativos; aponta, ainda, uma predominância de pautas
definidas com base nas programações estadual e federal, mas já aparecem, além das discussões referentes ao processo de pactuação de referências assistenciais, assuntos mais
regionais e tentativas de planejamentos específicos para problemas identificados pelos
CGRs. Sobre esse período, um apoiador se comenta:

6
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Fonte: Relatório Analítico Consolidado das Atividades; set./11 a jan./12.
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“Embora os Colegiados de Gestão Regional contem com as estruturas das
Câmaras Técnicas, que também precisam ser fortalecidas, e mantenham reuniões ordinárias participativas, o desafio do apoio não se esgota nunca. Temos
que, cada vez mais, buscar e apoiar iniciativas que venham a proporcionar
o fortalecimento da região: RRAS, Redes de Urgência e Emergência (RUE),
Rede Cegonha, Coap, Regulação, Transporte Sanitário... Enfim, uma série de
ações que nos remetam a buscar, cada vez mais, informações para, juntos,
construirmos um SUS que de fato garanta, dentro dos seus princípios, o acesso, a equidade e a integralidade”.
Por sua vez, um gestor da SES-SP observa a complexidade de se trabalhar na perspectiva do estado de São Paulo como um todo, na construção das diversas RRAS:
		
		 “E o outro desafio que eu gostaria de assinalar é a própria compreensão da
construção das Redes Regionais de Atenção à Saúde. Nós temos, na verdade,
um desenho no estado de São Paulo que é particularmente desafiador para
os atores envolvidos. É um desafio para nós, que estamos num nível central;
é um desafio para os secretários municipais, para os diretores regionais, para
as suas equipes e, também, para o apoiador. Ele traz um respeito muito grande ao que havia sido construído anteriormente, que foi o Pacto pela Saúde,
definindo territórios que se caracterizam como Regiões de Saúde, mas que
não têm identidade com a rede regional; então, as redes regionais são mais
abrangentes que as Regiões de Saúde. […] Isso traz um desafio, e o apoiador
tem que se situar, nesse espaço. A própria implantação das Redes Temáticas
traz algumas dificuldades, porque insere um fato novo na discussão regional;
inclusive, com o apoio do Ministério da Saúde. [...] Então, trazemos algumas
novidades para esse processo e estamos aprendendo a trabalhar com isso, com
acertos e erros. Mas acredito que o processo está avançando e o apoiador tem
que identificar, dentro desse espaço; como vai se apresentar, como se situa...”.
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5. Desafios para qualificação da
Estratégia Apoiadores
No processo para qualificação da Estratégia Apoiadores foram definidos alguns desafios, os
quais destacamos a seguir – sem a pretensão de esgotá-los.

5.1. Sintonia com a agenda política da entidade
Um dos grandes desafios colocados para a qualificação da Estratégia Apoiadores é estar, cada
vez mais, em sintonia com a direção do COSEMS/SP. A construção da agenda dos apoiadores
deve estar sempre sintonizada com a da entidade com as diretrizes da diretoria e com o planejamento desta, como ressalta seu presidente:
		

“Em primeiro lugar, é determinante não descolar a Estratégia Apoiadores da
agenda prioritária definida pela direção do COSEMS/SP; por isso, o projeto não
pode determinar a agenda política da entidade; no dia em que os apoiadores começarem a demarcar e a ditar a agenda política, ou mesmo a agenda mais técnica,
embora eu ache que não faz muito sentido, aí vai mal... Então, todas as vezes que
a diretoria do COSEMS tiver clareza – a partir do seu congresso, do planejamento
da diretoria e das decisões que o coletivo dos 22 diretores, mais o conselho de
representantes – de quais são as prioridades, a Estratégia Apoiadores vai ter capacidade de apoiar. O grande risco é exatamente este: de haver um descolamento
entre o que é apoiar e o que é dirigir o movimento de secretários. Então, como eu
disse, a agenda (dos apoiadores) tem que estar muito sintonizada com a agenda
do movimento dos secretários.”

5.2. Qualificar escuta das regiões
A perspectiva de capilarização do COSEMS/SP, que passou a estar mais presente nas regiões
a partir do trabalho do apoiador, foi ressaltada por vários atores. Um desafio que se coloca é
aprofundar a possibilidade de escuta da entidade para as questões que os apoiadores trazem,
das vivências em cada região. Esta escuta pode ser uma forma importante de qualificar e tornar
a ação global do COSEMS/SP mais enraizada na realidade dos territórios, como ressalta uma
presidente do COSEMS/SP:
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“É mão dupla: vai e vem... Porém, talvez, o que veio tenha sido um pouco menos do que o que foi capilarizado. Mas é superimportante, hoje, recuperar isso;
tornar claro que é possível a gente ter (uma escuta melhor). Talvez, a diretoria não tenha trabalhado o suficiente com as informações. Não que elas não
tenham vindo; vinha bastante informação... Mas, talvez, a diretoria não tenha
conseguido [absorver], pelo volume de coisas do cotidiano. Lembrando que a
diretoria é composta por secretários, e talvez, a gente tenha trabalhado pouco
a riqueza que vinha nos relatórios. Inclusive, para pensar a Estratégia, o deslocamento de alguma atuação para determinadas regiões, onde o apoiador trazia
forte o problema com o acesso ou dificuldades entre os secretários. Então, acho
que foi mais o que a diretoria fez com isso...”.
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5.3. Apoio aos municípios
Uma questão que sempre vem à tona é a necessidade de se pensar um processo de formação
permanente para os gestores municipais, que possa apoiar cada município, particularmente
aqueles com mais fragilidades. A Estratégia Apoiadores chega a todas as regiões do estado, mas
não dá conta de apoiar cada gestor, singularmente.
		

“Há essa demanda, sobretudo, quando temos colegiados com número pequeno
de municípios, que a gente sabe que têm fragilidades nas equipes técnicas. Às vezes, contam com uma só pessoa; duas no máximo. Então – hoje, ocorre menos –,
já teve momentos em que havia demandas insistentes para que o apoiador ajudasse... Ajudasse a elaborar um projeto; ajudasse na elaboração do Plano Municipal
de Saúde, no Relatório de Gestão; enfim, em questões da agenda municipal. E, em
alguns momentos, a gente até cedia um pouco isso... Agora, com a intensificação
das agendas regionais após o Decreto; enfim, com essas redes aprovadas no âmbito da tripartite, intensificaram muito as agendas regionais. E hoje não dá, de fato,
para o apoiador, com a carga horária que tem, fazer esse apoio individual para os
municípios. Ele faz um apoio à distância... Então, às vezes é um e-mail sobre uma
dúvida; eles ainda são referências para isso. Mas não de ir lá ajudar o município
com determinadas agendas municipais; isso não é possível, hoje.”

5.4. Articulação com representante regional
Fortalecer o representante regional continua sendo um grande desafio para o COSEMS/SP,
visto que este tem um papel central no processo de gestão compartilhada, em curso. E potencializar a relação do apoiador com o representante regional, buscando superar situações nas
quais há mais uma substituição do que uma cooperação, é outra prioridade identificada pela
entidade e apontada na fala de um presidente:
		

“Acho que [um desafio é] a própria articulação com o representante regional.
Porque aí temos diferenças, não é? Nessa articulação, a gente gostaria, muitas vezes, que o representante regional fizesse o papel do apoiador. E, outras vezes, o
apoiador tem que fazer o papel do representante regional, pelas impossibilidades... Veja que já tivemos colegiados que ficaram quatro meses sem seu representante regional, porque não se conseguia eleger um. Isso mostra as fragilidades
que o apoiador acaba tendo que enfrentar, fazendo um papel que não é, de fato,
dele. Então, não sei se é o limite da Estratégia; mas o limite do contexto... Às vezes,
elege-se, mas (o representante) fica dois, três meses e tem que sair. Não tem uma
continuidade... Essa é uma dificuldade.”

5.5. Apoiar distintamente regiões diferentes
Também aparece em algumas a necessidade de se construírem arranjos de apoio que permitam apoiar de formas distintas as diferentes regiões, um desafio que poderia ajudar a desenhar
estratégias para o futuro, viabilizando arranjos singulares, para necessidades diferenciadas:
COSEMS/SP Cadernos
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“Precisamos, ainda, fortalecer mais esse processo, integrando a discussão e a participação da diretoria com os apoiadores. Mas isso depende muito de região para
região. A questão, também, é conseguirmos outras formas de trabalho... Considero uma estratégia de educação permanente, inclusive, para os gestores. Mas acho
que podemos fazer pautas diferenciadas, de acordo com as necessidades ou singularidades de cada Região de Saúde”.

5.6. Educação Permanente dos apoiadores
Já é prioridade para o COSEMS/SP investir na formação dos apoiadores, uma necessidade que
se coloca como desafio permanente. A perspectiva do trabalho muda, conforme as agendas da
entidade. Muitos apoiadores são substituídos ao longo do processo, fazendo com que os investimentos em qualificação se renovem, sempre, como um desafio prioritário. Uma apoiadora
há muito na função reforça esta necessidade, reafirmando o compromisso coletivo de avançar
sempre:
		

“Vejo, hoje, que precisamos redefinir nossa função. Retomar o caminho da regionalização e do CGR, com os novos gestores, é primordial, mas precisamos cuidar
mais de nós, apoiadores. Sinto uma fragilidade que não consigo definir; uma falta
de ‘algo’, que não tenho clareza... Precisamos conversar mais!”.

5.7. Articulação com outros processos de apoio
Como o Ministério da Saúde vem investindo, fortemente, na Estratégia de Apoio Integrado,
com suas diversas secretarias alocando apoiadores institucionais nos estados e regiões, e, também, a SES-SP criando funções, em seu quadro técnico, semelhantes à dos apoiadores (por
exemplo, articuladores de Atenção Básica e articuladores de humanização), a integração entre
esses diversos profissionais que atuam nos territórios coloca-se, também, como desafio para o
apoiador do COSEMS/SP. Sobre essa articulação, um gestor do MS coloca:
		

40

Cad Apoiadores_16.indd 40

“Quanto à possibilidade de integração dos apoiadores do MS com os do COSEMS, não só acho possível como necessário. Principalmente, por serem atores
que têm objetivos muito próximos, em que pese ocuparem posições distintas, no
âmbito das esferas de gestão do SUS. Esse convívio se faz necessário, para que não
haja ruídos de comunicação, nem sobreposição de agendas. No meu modo de
ver, não existe uma fórmula única para se promover a integração. O que precisa
existir, acima de tudo, é a decisão de articular e integrar esforços, no espaço local.
Mas alguns passos podem ser observados, como, por exemplo, a promoção do
encontro das agendas dos apoiadores, por meio da interlocução das equipes de
condução do MS, SES e COSEMS, como das próprias equipes. A construção de
atividades em comum, seja na discussão da implantação das redes, como, também, na construção dos passos para a assinatura do Coap”.
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Anexo A
Diário Oficial/Estado de São Paulo
Poder Executivo, Seção I

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB) ESTADO DE
SÃO PAULO
Deliberação CIB n. 153/2007
Considerando o Capítulo II, Art. 7º da Lei 8080, que estabelece como um dos princípios
do SUS “a regionalização e a hierarquização da rede de serviços de saúde”;
Considerando a NOB-SUS / 96, a qual define que “A totalidade das ações e serviços
de atenção à saúde, no âmbito do SUS, deve ser desenvolvida em um conjunto de estabelecimentos, organizados em rede regionalizada e hierarquizada...” e alerta para “o elevado
risco de atomização desordenada” de sistemas municipais de saúde, atribuindo ao poder
público estadual, como sua mais importante responsabilidade, mediar a relação entre os
sistemas municipais, apontando para “a construção de redes regionais”, e reconhecendo,
além da CIB estadual, as CIB regionais como instâncias de negociação e pactuação das
programações;
Considerando o Capítulo I da NOAS/01, que estabelece “o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade, devendo contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade na identificação de prioridades de intervenção e de conformação
de sistemas funcionais de saúde, de forma a garantir o acesso aos cidadãos a todas as
ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas, otimizando os recursos
disponíveis”;
Considerando que o Pacto pela Saúde (Portarias MS/GM 399 e 699/06) tem na regionalização um de seus eixos estruturantes, devendo orientar a descentralização das ações,
dos serviços de saúde e processos de negociação e pactuação entre os gestores,
Considerando que a regionalização é norteada pelos princípios da integralidade
(ações de saúde dirigidas a indivíduos e ações coletivas, articulação dos níveis de atenção à
saúde e ações de promoção à saúde) e equidade no acesso com economia de escala,
Considerando que nos meses de maio e junho de 2007 ocorreram Oficinas de Trabalho nos Departamentos Regionais de Saúde com a participação dos municípios de sua
abrangência, identificando as Regiões de Saúde, a constituição dos Colegiados de Gestão
Regional, o diagnóstico de saúde e gestão em cada região e DRS,
Considerando que para o reconhecimento das Regiões de Saúde foram estabelecidos
os critérios do Pacto pela Saúde, conforme Portaria n. 399/GM de 22 de fevereiro de 2006
e por pactuação bipartite no Estado de São Paulo conforme listados abaixo:
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− As Regiões de Saúde são recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico
contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades
culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e de infraestrutura de transportes compartilhadas no território,
− A organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre
os gestores e o fortalecimento do controle social,
− O corte assistencial para delimitar uma região compreende suficiência em atenção
básica e em parte da média complexidade, garantindo algum grau de resolubilidade no
território: Urgências, Consultas especializadas, Radiodiagnóstico, patologia clínica e ultrassom, Internações em gineco-obstetrícia, clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria.
− O planejamento regional deve considerar a equação entre equidade no acesso e economia de escala, segundo parâmetros técnicos,
− Para garantir a atenção em parte da média e da alta complexidade devem se pactuados arranjos inter-regionais ou macrorregionais.
Considerando que o reconhecimento das Regiões de Saúde pelos critérios apresentados não interfere, do ponto de vista da assistência, nas referências anteriormente negociadas e pactuadas para outros níveis de complexidade, fora daquela região de saúde,
A Comissão Intergestores Bipartite SP, reunida em 19 de julho de 2007 referendou
o reconhecimento de 64 Regiões de Saúde com respectivos colegiados regionais e os 17
DRS, enquanto macrorregiões com respectivas Comissões Intergestoras de abrangência
macrorregional, conforme disposto no Anexo 1.
O reconhecimento das Regiões de Saúde refere-se a uma configuração que pode sofrer alterações, inclusive em suas denominações, no contexto das pactuações e do pleno
funcionamento dos Colegiados.
O Anexo 2 desta deliberação contem recomendações para formação e funcionamento dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) e das Comissões Intergestores de Abrangência macrorregional.
Anexo 1 – Tabela 1 – Regiões de Saúde reconhecidas por Departamento Regional de
Saúde (DRS) (ver caderno regionalização do COSEMS/SP).
Anexo 2 – Recomendações para formação e funcionamento dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) e das Comissões Intergestores de Abrangência macrorregional.
Considerando o Artigo 198 da Constituição Federal, que estabelece que “as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem
um sistema único de saúde...”;
Em consideração à Portaria no 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 que divulga o
Pacto pela Saúde 2006 e aprova suas Diretrizes Operacionais e no intuito de colaborar
na elaboração dos regimentos para a criação e funcionamento dos Colegiados de Gestão Regionais (CGR), a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) do Estado de São Paulo
recomenda que, além das Diretrizes preconizadas na referida Portaria, sejam observadas
orientações quanto à organização e funcionamento dos CGR e sua relação com as Comissões Intergestores de abrangência macrorregional.
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1. Definições e diretrizes do Pacto de Gestão para a
organização do processo de regionalização
A regionalização é uma diretriz do SUS e um eixo estruturante do Pacto de Gestão, devendo orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e processos de negociação e
pactuação entre os gestores.
1.1 – Objetivos da regionalização:
• garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a
equidade, garantir a integralidade na atenção à saúde.
• potencializar o processo de descentralização para que as demandas dos diferentes
interesses loco-regionais possam ser organizadas e expressas na região de saúde.
• racionalizar os gastos e otimizar recursos, possibilitando ganhos em escala nas ações
e serviços de saúde de abrangência regional.
1.2 – Regiões de Saúde:
• as Regiões de Saúde são recortes territoriais inseridos em um espaço geográfico contínuo, identificadas pelos gestores municipais e estaduais a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, de redes de comunicação e de infraestrutura de transportes
compartilhadas no território.
• a organização da Região de Saúde deve favorecer a ação cooperativa e solidária entre
os gestores e o fortalecimento do controle social.
• o corte assistencial para delimitar uma região compreende suficiência em atenção
básica e em parte da média complexidade, garantindo algum grau de resolubilidade no
território, garantir acesso, resolubilidade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja
complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal.
• o planejamento regional deve considerar a equação entre equidade no acesso e economia de escala, segundo parâmetros técnicos.
• para garantir a atenção em parte da média e da alta complexidade devem se pactuados arranjos inter-regionais ou macrorregionais.
1.3 – Reconhecimento das Regiões de Saúde:
• Regiões Intramunicipais – reconhecidas como tal, sem necessidade de homologação bipartite.
• Regiões Intraestaduais – reconhecidas pela CIB e encaminhadas ao Ministério da
Saúde para conhecimento e acompanhamento.
• Regiões interestaduais – reconhecidas palas CIBs e encaminhadas para homologação pala CIT.
1.4 –Colegiados de Gestão Regional – conceitos e constituição
Para qualificar o processo de regionalização, os gestores deverão constituir um espaço permanente de pactuação e cogestão solidária e cooperativa por meio de um Colegiado
de Gestão Regional.
• O Colegiado de Gestão Regional se constitui num espaço de decisão por meio da
identificação, definição de prioridades e de pactuação de soluções para a organização
de uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e resolutiva.
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A cada região de saúde necessariamente corresponde um CGR.
• O Colegiado deve ser formado pelos gestores municipais de saúde do conjunto de
municípios e por representantes do(s) gestor(es) estadual(ais) e seus respectivos suplentes, sendo as suas decisões sempre por consenso (e não por votação), pressupondo
o envolvimento e comprometimento do conjunto de gestores com os compromissos
pactuados.
• A representação estadual é composta pela direção do DRS, por representante da Vigilância Epidemiológica, da Vigilância Sanitária, da Assistência Farmacêutica, e, nas
regiões com uma presença importante de hospitais universitários, estaduais ou de Organizações Sociais, por representante do DRS que integra a Comissão de Acompanhamento do Plano Operativo dos Hospitais de Ensino, Coordenadoria de Serviços de
Saúde – CSS e Coordenadoria de Gestão de Contratos, respectivamente. IAL e SUCEN
poderão compor a representação estadual de acordo com especificidades regionais.
• A participação das Vigilâncias da SES no Colegiado contribui para a superação do
enfoque na assistência, direcionando – o para a integralidade (ações de saúde dirigidas
a indivíduos e ações coletivas, articulação dos níveis de atenção à saúde e ações de
promoção à saúde).
• Não é prevista a participação de prestadores de serviços, públicos ou privados e de
representação do controle social neste fórum, os quais estarão representados pelos gestores de seus respectivos municípios. O CGR deve empreender esforços para fortalecer
o controle social no território regional.
• Prestadores universitários, serviços próprios dos municípios e do Estado, Consórcios
Intermunicipais, OSS, Filantrópicos de relevância para a assistência no âmbito regional e macrorregional, podem participar de reuniões dos Colegiados de Gestão Regional e macrorregional ou de suas respectivas Câmaras Técnicas, conforme necessidade
definida pelos Colegiados e na condição de convidados.
• Estes prestadores deverão responder às necessidades apontadas pelos Colegiados
de Gestão Regionais, Comissões Intergestores de abrangência macrorregional e CIB.
Cabe aos gestores municipais e estadual em suas estruturas centrais e regionalizadas,
garantir a articulação destes às necessidades.
• Desta forma, a constituição do Colegiado de Gestão Regional deve assegurar a presença de todos os gestores de saúde dos municípios que compõem a Região e da representação estadual, coordenado pela direção do DRS.
• Regiões intramunicipais são reconhecidas pela CIB, e seus CGR são formados por
representação dos distritos sanitários e do espaço central de gestão municipal, coordenados por este. Este município, que constituiu regiões intramunicipais, poderá participar de CGR com os quais tenha interface e com estes constituir espaços de discussão
inter-regional. Para pactuação intergestores será constituído um CGR cuja composição será: representantes de cada colegiado intramunicipal, a direção da SMS e a representação do Estado, conforme definida no item 1.4, e que coordena o CGR.
1.5 – Colegiados de Gestão Regional – atribuições
São atribuições do Colegiado de Gestão Regional:
• Instituir um processo de planejamento regional que defina as prioridades e as responsabilidades de cada ente.
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• Fazer, atualizar e acompanhar a programação pactuada integrada da atenção a saúde
– PPI.
• Contribuir na elaboração do desenho do processo regulatório, construindo fluxos e
protocolos.
• Estimular estratégias que contribuam para a qualificação do controle social.
• Priorizar as linhas de investimento.
• Construir e pactuar estratégias para que sejam alcançadas as metas prioritárias do
Pacto pela Vida.
• Constituir processos dinâmicos de avaliação e monitoramento; Fortalecer iniciativas
do Pacto em Defesa do SUS.
• Pactuar estratégias de apoio para o processo de planejamento local.
1.6 – Colegiados de Gestão Regional: organização e funcionamento:
• A coordenação do Colegiado Regional de Gestão será exercida pela Direção do DRS e
funcionará em sistema de cogestão com os municípios. A definição da pauta será feita
sempre de forma conjunta.
• O CGR deve ter agenda regular de reuniões. Deve reunir-se no mínimo mensalmente
e sempre que necessário.
• O CGR não é paritário e suas decisões são por consenso, segundo definido no Pacto
de Gestão. Quando não for possível o consenso, a questão deve ser remetida pelo DRS
à CIB para deliberação.
• O CGR delibera sobre o planejamento loco-regional, portanto, não se restringe à
assistência à saúde. Abrange os problemas de saúde e de gestão do SUS no âmbito da
região.
• O CGR deverá contar com uma Câmara Técnica, que subsidiará as discussões do
colegiado. Esta câmara deve ser formada por representantes do estado e dos municípios, reunir-se antes da reunião do colegiado para analisar os pleitos apresentados e
os temas da reunião e preparar subsídios técnicos para a decisão do colegiado sobre os
temas da pauta.
Poderão ser criados grupos de trabalho específicos, conforme pactuação do colegiado.
1.7 – Instâncias intergestoras macrorregionais e estadual: recuperando conceitos:
• Colegiado de Gestão Regional (CGR) – constitui-se no espaço de decisão para a
organização de uma rede regional de ações e serviços de atenção à saúde, integrada e
resolutiva, no âmbito regional.
• As atuais CIR serão transformadas em Comissões Intergestores de abrangência macrorregional, que correspondem ao território do DRS, sendo responsáveis pela articulação e integração inter-regional, nas questões que ultrapassam os territórios regionais, buscando garantir a integralidade.
• Devem ser formadas pela direção do DRS e outras representações da SES; a representação municipal deve ser preferencialmente por representantes de cada CGR presente
naquele território.
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• O planejamento regional, mais que uma exigência formal, deverá expressar as responsabilidades dos gestores com a saúde da população do território e o conjunto de
objetivos e ações que contribuirão para a garantia do acesso e da integralidade da
atenção, devendo as prioridades e responsabilidades definidas regionalmente estar refletidas no plano de saúde de cada município e do estado.
• Quando o território do DRS contiver apenas uma região de saúde, não haverá duas
instâncias colegiadas – a CIR será transformada, segundo as funções, composição, funcionamento e fluxos do Colegiado de Gestão Regional.
• Departamentos Regionais de Saúde (DRS) – são instâncias administrativas da SES
de São Paulo.
• Comissão Intergestores Bipartite (CIB) – é um espaço paritário, formado por representantes da SES e dos municípios pelo COSEMS/SP, responsável pela pactuação das
estratégias de condução e operacionalização do SUS no âmbito estadual.
1.8 – Fluxo entre as instâncias intergestores
• Os pleitos de consenso dos CGR serão encaminhados pelo DRS à CIB, quando se
referem a questões regionais, como por exemplo: Termo de Compromisso de Gestão
Municipais, expansão da estratégia de Saúde da Família, CEO, pactuação de ações básicas e médias em vigilância, transferências de tetos intergestores envolvendo serviços
de média complexidade que afetam somente aquele território regional, entre outras.
• As questões que demandam pactuações entre as regiões devem ser encaminhadas à
Comissão Intergestores de abrangência macrorregional e destas pelo DRS à CIB.
1.9 – Disposições Finais
• Os regimentos dos CGR devem estar de acordo com estas orientações. Aqueles já
publicados deverão ser revistos de acordo com essas orientações.
• Os regimentos das Comissões Intergestores de abrangência macrorregional e CIB
deverão passar por ajustes em conformidade com as portarias do Pacto pela Saúde.
• O prazo para adequação de todos os Regimentos é outubro de 2007.
São Paulo, 19 de setembro de 2007
LUIZ ROBERTO BARRADAS BARATA
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite
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Anexo B
Mapa das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), Estado de
São Paulo

Limites de território:
RRAS
Regiões de Saúde
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Anexo C
Diário Oficial/Estado de São Paulo
Poder Executivo, Seção I

N. 179 – DOE, de 21/09/12 – Seção 1 – p. 40 Saúde
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE
Deliberação CIB 64, de 20/9/2012
Considerando o Decreto 7.508, de 28/06/2011, que regulamenta a Lei n. 8.080, de 19-091990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento
da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
Considerando a Deliberação CIT 01 de 29/09/2011, que estabelece diretrizes gerais
para instituição de Regiões de Saúde no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria GM/MS 2.979, de 15/12/2011, que dispõe sobre a transferência de recursos aos Estados e ao Distrito Federal para a qualificação da gestão no
Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente para implementação e fortalecimento da
Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Sistema Único de Saúde (ParticipaSUS), com foco na promoção da equidade em saúde, e para a implementação e fortalecimento das Comissões Intergestores Regionais (CIR) e do Sistema de Planejamento
do SUS.
Considerando o Ofício GS/SES 539/12, de 08/02/12, em resposta ao Ofício Circular
MS/SGEP 68/11; e finalmente;
Considerando a Deliberação CIB 153, de 19/09/2007 que formalizou o desenho regional do estado, pactuado entre as regiões do Estado;
Considerando a Deliberação CIB 36, de 22/09/2011 que Constitui as Redes Regionais
de Atenção à Saúde - RRAS no Estado de São Paulo;
A Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo atualiza e aprova o desenho
regional do Estado, passando a ter 63 Regiões de Saúde e respectivos Colegiados de Gestão
Regional (CGR) ou Comissões Intergestores Regionais (CIR), conforme Decreto Federal
7.508/11 e 17 Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) e respectivos Comitês Gestor da
Rede (CG-Rede), constituídos por representação dos CGR/CIR, conforme Anexo I.
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Anexo 1 – Relação das Redes Regionais de Atenção à
Saúde (RRAS) e respectivos Comitês Gestores da Rede
(CG-Rede), em São Paulo
RRAS
RRAS01

CGR
1_6_GRANDE ABC

MUNICÍPIO
DIADEMA
MAUÁ
RIBEIRÃO PIRES
RIO GRANDE DA SERRA
SANTO ANDRÉ
SÃO BERNARDO DO CAMPO
SÃO CAETANO DO SUL

1_6_GRANDE ABC Total
RRAS01 Total
RRAS02

1_1_ALTO DO TIETÊ

ARUJÁ
BIRITIBA-MIRIM
FERRAZ DE VASCONCELOS
GUARAREMA
GUARULHOS
ITAQUAQUECETUBA
MOGI DAS CRUZES
POÁ
SALESÓPOLIS
SANTA ISABEL
SUZANO

1_1_ALTO DO TIETÊ Total
RRAS02 Total
RRAS03

1_2_FRANCO DA ROCHA

CAIEIRAS
CAJAMAR
FRANCISCO MORATO
FRANCO DA ROCHA
MAIRIPORÃ

1_2_FRANCO DA ROCHA Total
RRAS03 Total
RRAS04

1_4_MANANCIAIS

COTIA
EMBU
EMBUGUAÇU
ITAPECERICA DA SERRA
JUQUITIBA
SÃO LOURENÇO DA SERRA
TABOÃO DA SERRA
VARGEM GRANDE PAULISTA

1_4_MANANCIAIS Total
RRAS04 Total
RRAS05

RRAS05 Total
RRAS06
RRAS06 Total
RRAS07

1_5_ROTA DOS BANDEIRANTES

1_5_ROTA DOS BANDEIRANTES Total

BARUERI
CARAPICUÍBA
ITAPEVI
JANDIRA
OSASCO
PIRAPORA DO BOM JESUS
SANTANA DE PARNAÍBA

1_7_SÃO PAULO
1_7_SÃO PAULO Total

SÃO PAULO

12_1_VALE DO RIBEIRA

BARRA DO TURVO
CAJATI
CANANEIA
ELDORADO
IGUAPE
ILHA COMPRIDA
IPORANGA
ITARIRI
JACUPIRANGA

POPULAÇÃO IBGE 2010
386.089
417.064
113.068
43.974
676.407
765.463
149.263
2.551.328
2.551.328
74.905
28.575
168.306
25.844
1.221.979
321.770
387.779
106.013
15.635
50.453
262.480
2.663.739
2.663.739
86.529
64.114
154.472
131.604
80.956
517.675
517.675
201.150
240.230
62.769
152.614
28.737
13.973
244.528
42.997
986.998
986.998
240.749
369.584
200.769
108.344
666.740
15.733
108.813

QT MUN
1
1
1
1
1
1
1
7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
11
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
8
8
1
1
1
1
1
1
1

1.710.732

7

1.710.732
11.253.503
11.253.503
11.253.503
7.729
28.372
12.226
14.641
28.841
9.025
4.299
15.471
17.208

7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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JUQUIÁ
MIRACATU
PARIQUERA-AÇÚ
PEDRO DE TOLEDO
REGISTRO
SETE BARRAS
12_1_VALE DO RIBEIRA Total
4_1_BAIXADA SANTISTA

BERTIOGA
CUBATÃO
GUARUJÁ
ITANHAÉM
MONGAGUÁ
PERUÍBE
PRAIA GRANDE
SANTOS
SÃO VICENTE

4_1_BAIXADA SANTISTA Total
RRAS07 Total
RRAS08

16_1_ITAPETININGA

16_1_ITAPETININGA Total
16_2_ITAPEVA

16_2_ITAPEVA Total
16_3_SOROCABA
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ALAMBARI
ANGATUBA
CAMPINA DO MONTE ALEGRE
CAPÃO BONITO
CERQUILHO
CESÁRIO LANGE
GUAREI
ITAPETININGA
QUADRA
RIBEIRÃO GRANDE
SÃO MIGUEL ARCANJO
SARAPUÍ
TATUÍ
APIAÍ
BARRA DO CHAPÉU
BOM SUCESSO DE ITARARÉ
BURI
GUAPIARA
ITABERA
ITAOCA
ITAPEVA
ITAPIRAPUÃ PAULISTA
ITARARÉ
NOVA CAMPINA
RIBEIRA
RIBEIRÃO BRANCO
RIVERSUL
TAQUARIVAÍ
ALUMÍNIO
ARACARIGUAMA
ARACOIABA DA SERRA
BOITUVA
CAPELA DO ALTO
IBIÚNA
IPERÓ
ITU
JUMIRIM
MAIRINQUE
PIEDADE
PILAR DO SUL
PORTO FELIZ
SALTO
SALTO DE PIRAPORA
SÃO ROQUE
SOROCABA
TAPIRAÍ

19.246
20.592
18.446
10.204
54.261
13.005
273.566
47.645
118.720
290.752
87.057
46.293
59.773
262.051
419.400
332.445
1.664.136
1.937.702
4.884
22.210
5.567
46.178
39.617
15.540
14.565
144.377
3.236
7.422
31.450
9.027
107.326
451.399
25.191
5.244
3.571
18.563
17.998
17.858
3.228
87.753
3.880
47.934
8.515
3.358
18.269
6.163
5.151
272.676
16.839
17.080
27.299
48.314
17.532
71.217
28.300
154.147
2.798
43.223
52.143
26.406
48.893
105.516
40.132
78.821
586.625
8.012

1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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TIETÊ
VOTORANTIM
16_3_SOROCABA Total
RRAS08 Total
RRAS09

6_1_VALE DO JURUMIRIM

ÁGUAS DE SANTA BARBARA
ARANDU
AVARÉ
BARÃO DE ANTONINA
CERQUEIRA CÉSAR
CORONEL MACEDO
FARTURA
IARAS
ITAI
ITAPORANGA
MANDURI
PARANAPANEMA
PIRAJU
SARUTAIA
TAGUAI
TAQUARITUBA
TEJUPA

6_1_VALE DO JURUMIRIM Total
6_2_BAURU
AGUDOS
AREALVA
AVAÍ
BALBINOS
BAURU
BOREBI
CABRÁLIA PAULISTA
DUARTINA
IACANGA
LENCÓIS PAULISTA
LUCIANÓPOLIS
MACATUBA
PAULISTANIA
PEDERNEIRAS
PIRAJUI
PIRATININGA
PRESIDENTE ALVES
REGINÓPOLIS
6_2_BAURU Total
6_3_POLO CUESTA
ANHEMBI
AREIÓPOLIS
BOFETE
BOTUCATU
CONCHAS
ITATINGA
LARANJAL PAULISTA
PARDINHO
PEREIRAS
PORANGABA
PRATANIA
SÃO MANUEL
TORRE DE PEDRA
6_3_POLO CUESTA Total
6_4_JAU
BARIRI
BARRA BONITA
BOCAINA
BORACEIA
BROTAS
DOIS CÓRREGOS
IGARAÇU DO TIETE
ITAJU
ITAPUÍ
JAÚ
MINEIROS DO TIETÊ
TORRINHA
6_4_JAU Total
6_5_LINS
CAFELÂNDIA
GETULINA

36.835
108.809
1.518.941
2.243.016
5.601
6.123
82.934
3.116
17.532
5.001
15.320
6.376
24.008
14.549
8.992
17.808
28.475
3.622
10.828
22.291
4.809
277.385
34.524
7.841
4.959
3.702
343.937
2.293
4.365
12.251
10.013
61.428
2.249
16.259
1.779
41.497
22.704
12.072
4.123
7.323
593.319
5.653
10.579
9.618
127.328
16.288
18.052
25.251
5.582
7.454
8.326
4.599
38.342
2.254
279.326
31.593
35.246
10.859
4.268
21.580
24.761
23.362
3.246
12.173
131.040
12.038
9.330
319.496
16.607
10.765

1
1
20
48
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
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GUAICARA
LINS
PONGAÍ
PROMISSÃO
SABINO
URU
6_5_LINS Total
RRAS09 Total
RRAS10

9_1_ADAMANTINA

9_1_ADAMANTINA Total
9_2_ASSIS

9_2_ASSIS Total
9_3_MARÍLIA

9_3_MARILIA Total
9_4_OURINHOS

9_4_OURINHOS Total
9_5_TUPA
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Cad Apoiadores_16.indd 54

ADAMANTINA
FLÓRIDA PAULISTA
INÚBIA PAULISTA
LUCÉLIA
MARIÁPOLIS
OSVALDO CRUZ
PACAEMBU
PRACINHA
SAGRES
SALMOURÃO
ASSIS
BORÁ
CÂNDIDO MOTA
CRUZÁLIA
FLORÍNIA
IBIRAREMA
LUTÉCIA
MARACAÍ
PALMITAL
PARAGUAÇU PAULISTA
PEDRINHAS PAULISTA
PLATINA
TARUMÃ
ÁLVARO DE CARVALHO
ALVINLÂNDIA
CAMPOS NOVOS PAULISTA
ECHAPORÃ
FERNÃO
GÁLIA
GARÇA
GUAIMBÊ
GUARANTA
JÚLIO MESQUITA
LUPÉRCIO
MARÍLIA
OCAUÇU
ORIENTE
OSCAR BRESSANE
POMPEIA
QUINTANA
UBIRAJARA
VERA CRUZ
BERNARDINO DE CAMPOS
CANITAR
CHAVANTES
ESPÍRITO SANTO DO TURVO
IPAUSSU
ÓLEO
OURINHOS
RIBEIRÃO DO SUL
SALTO GRANDE
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
SÃO PEDRO DO TURVO
TIMBURI
ARCO-ÍRIS
BASTOS
HERCULÂNDIA

10.670
71.432
3.481
35.674
5.217
1.251
155.097
1.624.623
33.797
12.848
3.630
19.882
3.916
30.917
13.226
2.858
2.395
4.818
128.287
95.144
805
29.884
2.274
2.829
6.725
2.714
13.332
21.186
42.278
2.940
3.192
12.885
236.188
4.650
3.000
4.539
6.318
1.563
7.011
43.115
5.425
6.404
4.430
4.353
216.745
4.163
6.097
2.537
19.964
6.004
4.427
10.769
361.514
10.775
4.369
12.114
4.244
13.663
2.673
103.035
4.446
8.787
43.921
7.198
2.646
217.871
1.925
20.445
8.696

1
1
1
1
1
1
8
68
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
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IACRI
PARAPUÃ
QUEIROZ
RINÓPOLIS
TUPÃ
9_5_TUPA Total
RRAS10 Total
RRAS11

11_1_ALTA PAULISTA

11_1_ALTA PAULISTA Total
11_2_ALTA SOROCABANA

11_2_ALTA SOROCABANA Total
11_3_ALTO CAPIVARI

11_3_ALTO CAPIVARI Total
11_4_EXTREMO OESTE PAULISTA

RRAS11 Total
RRAS12

DRACENA
FLORA RICA
IRAPURU
JUNQUEIRÓPOLIS
MONTE CASTELO
NOVA GUATAPORANGA
OURO VERDE
PANORAMA
PAULICEIA
SANTA MERCEDES
SÃO JOAO DO PAU D’ALHO
TUPI PAULISTA
ALFREDO MARCONDES
ÁLVARES MACHADO
ANHUMAS
CAIABU
EMILIANÓPOLIS
ESTRELA DO NORTE
INDIANA
MARTINÓPOLIS
NARANDIBA
PIRAPOZINHO
PRESIDENTE BERNARDES
PRESIDENTE PRUDENTE
REGENTE FEIJO
RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS
SANDOVALINA
SANTO ANASTÁCIO
SANTO EXPEDITO
TACIBA
TARABAI
IEPÊ
JOÃO RAMALHO
NANTES
QUATÁ
RANCHARIA
CAIUÁ
MARABÁ PAULISTA
PIQUEROBI
PRESIDENTE EPITÁCIO
PRESIDENTE VENCESLAU

11_4_EXTREMO OESTE PAULISTA Total
11_5_PONTAL DO PARANAPAEUCLIDES DA CUNHA PAULISTA
NEMA
MIRANTE DO PARANAPANEMA
ROSANA
TEODORO SAMPAIO
11_5_PONTAL DO PARANAPANEMA Total
15_1_CATANDUVA

ARIRANHA
CATANDUVA
CATIGUÁ
ELISIÁRIO
EMBAÚBA
FERNANDO PRESTES
IRAPUÃ
ITAJOBI

6.419
10.844
2.808
9.935
63.476
124.548
1.068.408
43.258
1.752
7.789
18.726
4.063
2.177
7.800
14.583
6.339
2.831
2.103
14.269
125.690
3.891
23.513
3.738
4.072
3.020
2.658
4.825
24.219
4.288
24.694
13.570
207.610
18.494
2.187
3.699
20.475
2.803
5.714
6.607
380.077
7.628
4.150
2.707
12.799
28.804
56.088
5.039
4.812
3.537
41.318
37.910

1
1
1
1
1
8
62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1

92.616

5

9.585

1

17.059
19.691
21.386

1
1
1

67.721

4

722.192
8.547
112.820
7.127
3.120
2.423
5.534
7.275
14.556

45
1
1
1
1
1
1
1
1
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MARAPOAMA
NOVAIS
NOVO HORIZONTE
PALMARES PAULISTA
PARAÍSO
PINDORAMA
PIRANGI
SALES
SANTA ADÉLIA
TABAPUÃ
URUPÊS
15_1_CATANDUVA Total
15_2_SANTA FÉ DO SUL

15_2_SANTA FE DO SUL Total
15_3_JALES

15_3_JALES Total
15_4_FERNANDÓPOLIS

15_4_FERNANDÓPOLIS Total
15_5_SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
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NOVA CANAÃ PAULISTA
RUBINEIA
SANTA CLARA D’OESTE
SANTA FÉ DO SUL
SANTA RITA D’OESTE
TRÊS FRONTEIRAS
APARECIDA D’OESTE
ASPÁSIA
DIRCE REIS
DOLCINÓPOLIS
JALES
MARINÓPOLIS
MESÓPOLIS
PALMEIRA D’OESTE
PARANAPUÃ
PONTALINDA
SANTA ALBERTINA
SANTA SALETE
SANTANA DA PONTE PENSA
SÃO FRANCISCO
URÃNIA
VITÓRIA BRASIL
ESTRELA D’OESTE
FERNANDÓPOLIS
GUARANI D’OESTE
INDIAPORÃ
MACEDÔNIA
MERIDIANO
MIRA ESTRELA
OUROESTE
PEDRANÓPOLIS
POPULINA
SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
SÃO JOÃO DE IRACEMA
TURMALINA
BADY BASSITT
BÁLSAMO
CEDRAL
GUAPIAÇU
IBIRÁ
ICÉM
IPIGUÁ
MIRASSOL
MIRASSOLÃNDIA
NEVES PAULISTA
NOVA ALIANÇA
NOVA GRANADA
ONDA VERDE
ORINDIÚVA
PALESTINA
PAULO DE FARIA
POTIRENDABA
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
TANABI

2.633
4.592
36.593
10.934
5.898
15.039
10.623
5.451
14.333
11.363
12.714
291.575
2.114
2.862
2.084
29.239
2.543
5.427
44.269
4.450
1.809
1.689
2.096
47.012
2.113
1.886
9.584
3.815
4.074
5.723
1.447
1.641
2.793
8.836
1.737
100.705
8.208
64.696
1.970
3.903
3.664
3.855
2.820
8.405
2.558
4.223
2.566
1.780
1.978
110.626
14.603
8.160
7.972
17.869
10.896
7.462
4.463
53.792
4.295
8.772
5.891
19.180
3.884
5.675
11.051
8.589
15.449
408.258
24.055

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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15_5_SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Total
15_6_JOSÉ BONIFÁCIO

15_6_JOSÉ BONIFÁCIO Total
15_7_VOTUPORANGA

15_7_VOTUPORANGA Total
2_1_CENTRAL DO DRS II

2_1_CENTRAL DO DRS II Total
2_2_DOS LAGOS DO DRS II

2_2_DOS LAGOS DO DRS II
Total
2_3_DOS CONSÓRCIOS DO DRS II

UCHÔA

9.471

1

649.787

20

ANDRADINA
CASTILHO
GUARAÇAÍ
ILHA SOLTEIRA
ITAPURÃ
LAVÍNIA
MIRANDÓPOLIS
MURUTINGA DO SUL
NOVA INDEPENDÊNCIA
PEREIRA BARRETO
SUD MENNUCCI
SUZANÁPOLIS

3.557
5.657
32.763
4.640
21.746
4.274
4.463
5.395
5.289
1.599
2.335
91.718
3.897
5.706
11.805
7.214
3.003
4.193
10.669
7.663
3.200
2.132
10.725
2.032
2.518
10.575
3.031
11.036
84.692
184.091
181.579
14.202
2.674
7.048
30.597
4.754
1.125
3.441
2.729
7.626
22.576
278.351
55.334
18.003
8.435
25.064
4.357
8.779
27.483
4.186
3.068
24.962
7.435
3.383

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

190.489

12

ALTO ALEGRE
AVANHANDAVA
BARBOSA
BIRIGUI
BRAÚNA
BREJO ALEGRE
BURITAMA
CLEMENTINA
COROADOS
GABRIEL MONTEIRO
GLICÉRIO

4.102
11.310
6.593
108.728
5.021
2.573
15.418
7.065
5.238
2.708
4.565

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ADOLFO
JACI
JOSÉ BONIFÁCIO
MENDONÇA
MONTE APRAZÍVEL
NIPOÃ
PLANALTO
POLONI
UBARANA
UNIÃO PAULISTA
ZACARIAS
ÁLVARES FLORENCE
AMÉRICO DE CAMPOS
CARDOSO
COSMORAMA
FLOREAL
GASTÃO VIDIGAL
GENERAL SALGADO
MACAUBAL
MAGDA
MONÇÕES
NHANDEARA
PARISI
PONTES GESTAL
RIOLÂNDIA
SEBASTIANÓPOLIS DO SUL
VALENTIM GENTIL
VOTUPORANGA
ARAÇATUBA
AURIFLAMA
BENTO DE ABREU
BILAC
GUARARÁPES
GUZOLÂNDIA
NOVA CASTILHO
NOVA LUZITANIA
RUBIACEA
SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ
VALPARAISO
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RRAS12 Total
RRAS13

2_3_DOS CONSÓRCIOS
DRS II Total

DO

13_1_HORIZONTE VERDE

13_1_HORIZONTE VERDE Total
13_2_AQUIFERO GUARANI

13_2_AQUÍFERO
GUARANI
Total
13_3_VALE DAS CACHOEIRAS

LOURDES
LUIZIÂNIA
PENÁPOLIS
PIACATU
SANTÓPOLIS DO AGUAPEÍ
TURIUBA

2.128
5.030
58.510
5.287
4.277
1.930

1
1
1
1
1
1

250.483

17

CRAVINHOS
GUATAPARÁ
JARDINÓPOLIS
LUIS ANTÔNIO
RIBEIRÃO PRETO
SANTA RITA DO PASSA QUATRO
SANTA ROSA DE VITERBO
SÃO SIMÃO
SERRA AZUL
SERRANA

2.192.094
28.496
8.143
35.486
71.662
46.642
35.307
40.244
17.377
110.074
393.431
31.691
6.966
37.661
11.286
604.682
26.478
23.862
14.346
11.256
38.878

142
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

807.106

10

ALTINÓPOLIS
BATATAIS
BRODOWSKI
CAJURU
CÁSSIA DOS COQUEIROS
SANTA CRUZ DA ESPERANÇA
SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA

15.607
56.476
21.107
23.371
2.634
1.953
6.304

1
1
1
1
1
1
1

BARRINHA
DUMONT
GUARIBA
JABOTICABAL
MONTE ALTO
PITANGUEIRAS
PONTAL
PRADÓPOLIS
SERTÃOZINHO

13_3_VALE DAS CACHOEIRAS
Total
3_1_CENTRAL DO DRS III
AMÉRICO BRASILIENSE
ARARAQUARA
BOA ESPERANÇA DO SUL
GAVIÃO PEIXOTO
MOTUCA
RINCÃO
SANTA LUCIA
TRABIJU
3_1_CENTRAL DO DRS III Total
3_2_CENTRO-OESTE DO DRS III
BORBOREMA
IBITINGA
ITÁPOLIS
NOVA EUROPA
TABATINGA
3_2_CENTRO-OESTE DO DRS
III Total
3_3_NORTE DO DRS III
CÂNDIDO RODRIGUES
DOBRADA
MATÃO
SANTA ERNESTINA
TAQUARITINGA
3_3_NORTE DO DRS III Total
3_4_CORAÇÃO DO DRS III
DESCALVADO
DOURADO
IBATÉ
PORTO FERREIRA
RIBEIRÃO BONITO
SÃO CARLOS
3_4_CORAÇÃO DO DRS III Total
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127.452

7

34.478
208.662
13.645
4.419
4.290
10.414
8.248
1.544
285.700
14.529
53.158
40.051
9.300
14.686

1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1

131.724

5

2.668
7.939
76.786
5.568
53.988
146.949
31.056
8.609
30.734
51.400
12.135
221.950
355.884

1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
6
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5_1_NORTE-BARRETOS

5_1_NORTE-BARRETOS Total
5_2_SUL-BARRETOS

5_2_SUL-BARRETOS Total
8_1_TRÊS COLINAS

8_1_TRÊS COLINAS Total
8_2_ALTA ANHANGUERA

8_2_ALTA ANHANGUERA Total
8_3_ALTA MOGIANA

ALTAIR
BARRETOS
CAJOBI
COLINA
COLÔMBIA
GUAIRA
GUARACI
JABORANDI
OLÍMPIA
SEVERINIA
BEBEDOURO
MONTE AZUL PAULISTA
TAIAÇU
TAIUVA
TAQUARAL
TERRA ROXA
VIRADOURO
VISTA ALEGRE DO ALTO
CRISTAIS PAULISTA
FRANCA
ITIRAPUÃ
JERIQUARA
PATROCÍNIO PAULISTA
PEDREGULHO
RESTINGA
RIBEIRÃO CORRENTE
RIFAINA
SÃO JOSÉ DA BELA VISTA
IPUÃ
MORRO AGUDO
NUPORANGA
ORLÂNDIA
SALES OLIVEIRA
SÃO JOAQUIM DA BARRA
ARAMINA
BURITIZAL
GUARÁ
IGARAPAVA
ITUVERAVA
MIGUELÓPOLIS

8_3_ALTA MOGIANA Total
RRAS13 Total
RRAS14

10_1_ARARAS

10_1_ARARAS Total
10_2_LIMEIRA

10_2_LIMEIRA Total
10_3_PIRACICABA

10_3_PIRACICABA Total

ARARAS
CONCHAL
LEME
PIRASSUNUNGA
SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO
CORDEIRÓPOLIS
ENGENHEIRO COELHO
IRACEMÁPOLIS
LIMEIRA
ÁGUAS DE SÃO PEDRO
CAPIVARI
CHARQUEADA
ELIAS FAUSTO
MOMBUCA
PIRACICABA
RAFARD
RIO DAS PEDRAS
SALTINHO
SANTA MARIA DA SERRA
SÃO PEDRO

3.815
112.101
9.768
17.371
5.994
37.404
9.976
6.592
50.024
15.501
268.546
75.035
18.931
5.894
5.447
2.726
8.505
17.297
6.886
140.721
7.588
318.640
5.914
3.160
13.000
15.700
6.587
4.273
3.436
8.406
386.704
14.148
29.116
6.817
39.781
10.568
46.512
146.942
5.152
4.053
19.858
27.952
38.695
20.451
116.161
3.307.320
118.843
25.229
91.756
70.081
4.002
309.911
21.080
15.721
20.029
276.022
332.852
2.707
48.576
15.085
15.775
3.266
364.571
8.612
29.501
7.059
5.413
31.662
532.227

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
90
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
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10_4_RIO CLARO

ANALÂNDIA
CORUMBATAÍ
IPEÚNA
ITIRAPINA
RIO CLARO
SANTA GERTRUDES

10_4_RIO CLARO Total
RRAS14 Total
RRAS15

14_1_BAIXA MOGIANA

14_1_BAIXA MOGIANA Total
14_2_MANTIQUEIRA

14_2_MANTIQUEIRA Total
14_3_RIO PARDO

14_3_RIO PARDO Total
7_2_CAMPINAS

7_2_CAMPINAS Total
7_4_OESTE VII

ESTIVA GERBI
ITAPIRA
MOGI GUAÇU
MOGI MIRIM
AGUAÍ
ÁGUAS DA PRATA
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS
SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
TAMBAÚ
VARGEM GRANDE DO SUL
CACONDE
CASA BRANCA
DIVINOLÂNDIA
ITOBI
MOCOCA
SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA
TAPIRATIBA
ÁGUAS DE LINDOIA
AMPARO
CAMPINAS
INDAIATUBA
LINDOIA
MONTE ALEGRE DO SUL
MONTE MOR
PEDREIRA
SERRA NEGRA
VALINHOS
VINHEDO
AMERICANA
ARTUR NOGUEIRA
COSMÓPOLIS
HOLAMBRA
HORTOLÂNDIA
JAGUARIÚNA
NOVA ODESSA
PAULINIA
SANTA BÁRBARA D’OESTE
SANTO ANTONIO DE POSSE
SUMARÉ

7_4_OESTE VII Total
RRAS15 Total
RRAS16

7_1_BRAGANÇA

7_1_BRAGANÇA Total
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ATIBAIA
BOM JESUS DOS PERDÕES
BRAGANÇA PAULISTA
JOANÓPOLIS
NAZARÉ PAULISTA
PEDRA BELA
PINHALZINHO
PIRACAIA
SOCORRO
TUIUTI
VARGEM

4.293
3.874
6.016
15.524
186.253
21.634
237.594
1.412.584
10.044
68.537
137.245
86.505
302.331
32.148
7.584
41.907
29.932
5.943
83.639
22.406
39.266
262.825
18.538
28.307
11.208
7.546
66.290
51.900
12.099
12.737
208.625
17.266
65.829
1.080.113
201.619
6.712
7.152
48.949
41.558
26.387
106.793
63.611
1.665.989
210.638
44.177
58.827
11.299
192.692
44.311
51.242
82.146
180.009
20.650
241.311
1.137.302
3.577.072
126.603
19.708
146.744
11.768
16.414
5.780
13.105
25.116
36.686
5.930
8.801
416.655

1
1
1
1
1
1
6
26
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
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7_3_JUNDIAÍ

CABREÚVA
CAMPO LIMPO PAULISTA
ITATIBA
ITUPEVA
JARINU
JUNDIAÍ
LOUVEIRA
MORUNGABA
VÁRZEA PAULISTA

7_3_JUNDIAI Total
RRAS16 Total
RRAS17

RRAS17 Total
Total geral

17_1_ALTO VALE DO PARAÍBA

CAÇAPAVA
IGARATÁ
JACAREÍ
JAMBEIRO
MONTEIRO LOBATO
PARAIBUNA
SANTA BRANCA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

17_1_ALTO VALE DO PARAÍBA
Total
17_2_CIRCUITO DA FÉ E VALE
APARECIDA
HISTÓRICO
ARAPEI
AREIAS
BANANAL
CACHOEIRA PAULISTA
CANAS
CRUZEIRO
CUNHA
GUARATINGUETÁ
LAVRINHAS
LORENA
PIQUETE
POTIM
QUELUZ
ROSEIRA
SÃO JOSÉ DO BARREIRO
SILVEIRAS
17_2_CIRCUITO DA FÉ E VALE
HISTÓRICO Total
17_3_LITORAL NORTE
CARAGUATATUBA
ILHABELA
SÃO SEBASTIAO
UBATUBA
17_3_LITORAL NORTE Total
17_4_V. PARAÍBA-REG. SERRANA CAMPOS DO JORDÃO
LAGOINHA
NATIVIDADE DA SERRA
PINDAMONHANGABA
REDENÇÃO DA SERRA
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL
SÃO BENTO DO SAPUCAI
SÃO LUIZ DO PARAITINGA
TAUBATÉ
TREMEMBÉ
17_4_V. PARAÍBA-REG. SERRANA Total

41.604
74.074
101.471
44.859
23.847
370.126
37.125
11.769
107.089
811.964
1.228.619
84.752
8.831
211.214
5.349
4.120
17.388
13.763
629.921

1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
20
1
1
1
1
1
1
1
1

975.338

8

35.007

1

2.493
3.696
10.223
30.091
4.385
77.039
21.866
112.072
6.590
82.537
14.107
19.397
11.309
9.599
4.077
5.792

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

450.280

17

100.840
28.196
73.942
78.801
281.779
47.789
4.841
6.678
146.995
3.873
6.486
10.468
10.397
278.686
40.984

1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

557.197

10

2.264.594
41.262.199

39
645
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7. Créditos
Diretoria COSEMS/SP
Gestão 2011/2012
Presidente
Ademar Arthur Chioro dos Reis – SMS São Bernardo do Campo
1º 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
2ª Secretária
Kelen Cristina Rampo Carandina – SMS Cordeirópolis
1ª Tesoureira
Célia Cristina Pereira Bortoletto – Ex-SMS Suzano
2ª 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
Elaine Maria Giannotti
Floriano Nuno de Barros Pereira Filho
Lumena Almeida Castro Furtado
Márcia Marinho Tubone
Maria do Carmo Cabral Carpintero

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
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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
REGIÃO 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
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 – POLO CUESTA
Valeria Lopes Manduca – Itatinga
Paulo Cesar Valbueno de Godoy – Areiópolis
REGIÃO DE SAÚDE – JAÚ
Tânia Regina Pertile de Lelis – Boraceia
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
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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 – AQUÍFERO 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
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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Relação de profissionais que
atuaram/atuam na Estratégia
Apoiadores do COSEMS/SP
Adelson Mariano de Brito – 2007 até a data da publicação
Ademar Arthur Chioro dos Reis – 2007 a 2008
Alexandre Nemes Filho – 2007 a 2007
Ana Lúcia Pereira – 2007 até a data da publicação
Ana Maria Azevedo Figueiredo Souza – 2007 a 2008
Angela Maria Machado Major Noronha – 2012 até a data da publicação
Antônio Cláudio Galvão – 2009 até a data da publicação
Antônio Roberto Stivalli – 2011 até a data da publicação
Carlos Roberto Soares Freire de Rivorêdo – 2007 a 2008
Cássia Rita Santana Celestino – 2009 a 2013
César André Fattori – 2007 até a data da publicação
Cinthia Sampaio Cristo – 2009 a 2011
Clarisvan do Couto Gonçalves – 2007 até a data da publicação
Edivaldo Alves Trindade – 2008 até a data da publicação
Edson Malvezzi – 2008 a 2009
Eliana Aparecida Mori Homain – 2007 até a data da publicação
Eliane Fetter Telles Nunes – 2007 a 2010
Ely Regina Goulart - 2012 até a data da publicação
Fábio Luís Alves – 2008 a 2008
Floriano Nuno de Barros Pereira Filho – 2009 até a data da publicação
Frederico Machado de Almeida – 2009 a 2012
Gabriela Junqueira Calazans – 2007 a 2009
Gustavo Nunes de Oliveira – 2007 a 2007
Hórtis Aparecido de Souza – 2011 até a data da publicação
Isabel Cristina Pagliarini Fuentes – 2011 até a data da publicação
José Carlos de Moraes – 2010 a 2011
José Carlos Lopes – 2007 a 2010
Jussara Moraes Hatae Campoville – 2010 até a data da publicação
Lígia Maria Machado Pereira dos Santos – 2007 a 2011
Luís Carlos Casarin – 2007 a 2012
Márcio Travaglini Carvalho Pereira – 2007 a 2012
Marco Antônio Manfredini – 2007 até a data da publicação
Marcos Estevão Calvo – 2007 a 2008
Margarida Midori Uchida – 2009 até a data da publicação
Maria Cecília Cordeiro Dellatorre – 2007 a 2008
Maria Dalva Amim dos Santos – 2009 a 2012
Maria Elizabeth da Silva Hernandes Corrêa – 2007 a 2009
Maria Elizabeth Sartorelli – 2009 até a data da publicação
Maria Ermínia Ciliberti – 2007 a 2008
Maria Estela Bandeira Moreira Rueda – 2007 a 2008
Maria Haydee Lima – 2008 a 2009
Maria José Ribeiro Linguanotto – 2010 a 2010
Maria Regina Lourenço Jabur – 2008 a 2009
Mariangela Aoki – 2007 a 2008
Nelo Augusto Poletto – 2009 até a data da publicação
Nielse Cristina de Melo Fattri – 2007 até a data da publicação
Patrícia Soraya Mustafa – 2008 a 2009
Paulo Fernando Capucci – 2009 a 2011
Radir Risk Eid – 2007
Rosana Magalhães Gaeta – 2007 a 2011
Sebastião Sérgio da Silva – 2009 até a data da publicação
Selma Maria de Paiva Santos – 2007 a 2010
Silvana Solange Rossi – 2007 a 2007
Solange Cristina Aparecida Vialle – 2008 até a data da publicação
Sonia Mara Neves Ferri – 2009 a 2011
Spártaco Galvão Fogaça de Almeida – 2008 a 2009
Stellamaris Pinheiro de Souza Nascimento – 2007
Tânia de Freitas Perinazzo – 2008 até a data da publicação
Vânia Barbosa do Nascimento – 2008 a 2009
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Edição final de textos
Luís André do Prado / Pyxis Editorial e Comunicação Ltda.
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