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COSEMS/SP e SES/SP: encontro discute  
temas de interesse e marca compromissos

Nesta 
edição:  Experiência exitosa em Várzea Paulista

Com o objetivo de apresentar 
a nova Diretoria da entidade e 
discutir uma agenda estratégica 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES/SP), o 
COSEMS/SP realizou reunião, no 
dia 22 de julho, com Luiz Rober-
to Barradas Barata, Secretário de 
Estado da Saúde de São Paulo e 
Nilson Ferraz Paschoa, Secretário 
Adjunto de Estado da Saúde de 
São Paulo.

Na ocasião, o COSEMS/SP apre-
sentou os membros da nova Dire-
toria, eleita em março, em Guaru-
lhos, durante o XXIII Congresso 
de Secretários Municipais de Saú-
de do Estado de São Paulo. Na fala 
inicial, Maria do Carmo Cabral 
Carpintéro, SMS Amparo e Presi-
dente do COSEMS/SP, ressaltou o 
processo de composição da chapa 
que resultou em uma Diretoria 
pluripartidária e compromissada 
com a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS).

Um dos pontos debatidos foi 
a importância da pactuação na 
Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) no que diz respeito às Dire-
trizes para Regulação da Atenção 
à Saúde no Estado. O COSEMS/

SP apontou a importância da 
integração dos prestadores sob 
gestão estadual ao sistema de re-
gulação do SUS. Ressaltou-se que 
a construção bipartite da política 
estadual de regulação estava in-
terrompida e que era essencial sua 
retomada. O Secretário se com-
prometeu a retomar com rapidez 
esta agenda.

A Assistência Farmacêutica foi 
outro ponto ressaltado pela Presi-
dente da entidade, pois a perda de 
recursos para insumos de diabetes 
por parte dos municípios é um 
ponto muito importante e causa de 
grande desgaste na relação SES/SP 
e COSEMS/SP. Houve novo com-
promisso do Secretário de retomar 
a discussão com possibilidade de 
construção de nova proposta onde 
a perda pudesse ser atenuada. 
Ficou definido que, rapidamente, 
o Grupo Bipartite de Assistência 
Farmacêutica irá se reunir.

Foi discutida também a impor-
tância da priorização das trans-
ferências fundo a fundo para os 
recursos do SUS. Luiz Roberto 
Barradas Barata concorda, mas 
pondera que há dificuldades 
devido aos questionamentos do 

Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo. 

A Atenção Básica foi outro 
ponto de pauta. Dificuldade de 
contratação e fixação de médicos 
de família, de especificidades 
da rede básica no Estado de São 
Paulo e a necessidade de ampliar 
o financiamento foram pontos de 
consenso na conversa. Sugeriu-se 
a realização de um seminário con-
junto ainda esse ano. O evento tra-
rá experiências de outros estados 
e explorará possibilidades, com 
uma modelagem mais específica 
para São Paulo.

Outro aspecto debatido na 
reunião foi a importância de 
estratégias permanentes de for-
talecimento dos Colegiados de 
Gestão Regionais como espaço 
privilegiado de pactuação entre 
os gestores do SUS.

“A iniciativa do encontro foi 
do COSEMS/SP, propusemos 
discutir assuntos importantes 
para os municípios e considero 
que foi bastante produtivo, pois 
conseguimos conversar e saí-
mos com compromissos marca-
dos”, afirmou Maria do Carmo  
Cabral Carpintéro. 

 Ponto de Vista: Blog do COSEMS/SP
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A organização da agenda 
de trabalho e intervenção do 
COSEMS/SP reestabelece a 
necessidade de ampliar a co-
municação da entidade com a 
sociedade civil e interessados 
no debate em torno do setor 
da Saúde e do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

A capacidade desta intera-
ção se faz importante conside-
rando a agilidade do processo 
de comunicação e os seus 
vários instrumentos na socie-
dade contemporânea. A enti-
dade busca esta modernização 
com qualidade e eficiência, 
pensando na democratização 
das informações e fortale-
cendo o debate em torno dos 
vários olhares sobre o tema 
da Saúde.

O COSEMS/SP apresenta, 
nesta perspectiva, o seu blog 
(www.blogdocosemssp.blo-
gspot. com) como ferramenta 
que permite essa interativida-
de com rapidez, possibilitan-
do fazer o diálogo mais amplo 
com a participação ativa do 
público. De certa forma, uma 
interação capaz de construir 
um conteúdo a partir da con-
tribuição de cada participante, 
através de postagens de arti-
gos, reportagens e comentá-
rios que vão construindo o 
debate.

Entende-se que o blog possa 
acrescentar uma nova relação 
que o próprio material impres-
so, como o Jornal, não permite 
enquanto agilidade de comu-
nicação e interação.

Outro aspecto muito impor-
tante apresentado nesta nova 
edição é a reunião realizada 
entre a nova diretoria do CO-
SEMS/SP e o Secretário Esta-
dual de Saúde, Luiz Roberto 
Barradas Barata, e o seu Secre-
tário Adjunto, Nilson Ferraz 
Paschoa.

O encontro reafirma o papel 
de uma diretoria pluripartidá-
ria e compromissada com a 
interlocução representativa 
dos secretários municipais de 
saúde com a gestão estadual. 
O momento possibilitou apre-
sentar, de maneira dialogada, 
as diretrizes do Planejamento 
da entidade e marcar alguns 
temas estratégicos que devem 
constituir uma relação de for-
talecimento do SUS no Estado 
de São Paulo.

Considera-se que a iniciati-
va do COSEMS/SP foi muito 
positiva permitindo sair “com 
compromissos marcados” 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde.

Diretoria do COSEMS/SP
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O Pacto pela Saúde e o Fundo  
Municipal de Saúde de Várzea Paulista

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea 
Paulista readequou o Fundo Municipal de Saúde 
a partir das diretrizes operacionais do Pacto pela 
Saúde, que regulamenta a transferência dos recursos 
federais para as ações e serviços de Saúde na forma 
de blocos de financiamento. Os ajustes foram feitos 
de acordo com a normatização do PlanejaSUS à le-
gislação orçamentária. A ação teve como objetivos 
detalhar e reorganizar o orçamento municipal de 
acordo com o Pacto pela Saúde; integrar as ações do 
planejamento e a gestão orçamentário-financeira de 
acordo com o PlanejaSUS; atualizar a legislação mu-
nicipal e implantar um sistema de monitoramento 
da Programação Anual e do Orçamento.

O Termo do Limite Financeiro Global Municipal 
foi preenchido com a divisão dos recursos federais, 
estaduais e municipais para custeio, do ano de 2006, 
pelos cinco blocos: Gestão, Atenção Básica, Média 
e Alta Complexidade, Assistência Farmacêutica e 
Vigilância em Saúde. O cálculo permitiu o plane-
jamento do orçamento para 2007, sendo que cada 
bloco foi subdividido em cinco itens de despesa: 
pessoal, material de consumo, material permanente, 
obras e serviços de terceiros. Foram acrescentados 
projetos e programas a serem implantados.

Após alterações do Plano Plurianual e da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para se compatibilizarem 
com a Lei Orçamentária Anual para o ano de 2007, 
foram instituídos cinco planos de trabalho de acordo 

com os blocos de financiamento, com as respectivas 
dotações para os itens de despesas correspondentes. 
Assim, foi feita a elaboração da Programação Anual 
em Saúde para 2007 e foi implantado um sistema de 
monitoramento orçamentário e financeiro do Fundo 
Municipal de Saúde.

Em setembro de 2007, já com o acompanhamento 
financeiro-orçamentário em andamento e associado 
ao monitoramento das ações da Programação Anual, 
elaborou-se a partir de um processo de Planeja-
mento Ascendente a proposta de prioridades para 
2008 que, revertidas em necessidades financeiras, 
transformou-se em proposta orçamentária para 2008 
que, após negociação com o executivo e aprovação 
pelo legislativo, transformou-se na Lei Orçamentária 
anual 2008.

O processo, a partir do detalhamento dos custos 
pelos itens de despesas e blocos do Pacto pela Saúde, 
permitiu o conhecimento da realidade financeira 
da Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando 
ainda uma integração real entre o planejamento e a 
gestão orçamentária. O resultado é uma gestão em 
Saúde mais dinâmica. A negociação com as Secreta-
rias Municipais de Gestão Pública e Finanças, com 
o Jurídico, além do Chefe do Executivo e Câmara 
Municipal de Vereadores tem sido uma verdadeira 
reforma na administração pública, onde as diretri-
zes do SUS têm pautado mudanças institucionais 
importantes para a gestão municipal em Saúde.

VIII Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios
Prêmio David Capistrano

Nesta edição, o Jornal do COSEMS/SP apresentará a experiência  
exitosa do município de Várzea Paulista, uma das vencedoras do Prê-

mio David Capistrano, na VIII Mostra de Experiências Exitosas  
dos Municípios. A Mostra ocorreu durante o XXII Congresso de  

Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo,  
realizado em março de 2008, em Bauru.
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O COSEMS/SP agora tem blog:  
www.blogdocosemssp.blogspot.com.

Entre, leia, deixe seu comentário ou envie seu material para  
publicação.
Nesta edição, o Jornal do COSEMS/SP entrevista Paulo Capucci, ex-
Secretário Municipal de Saúde de Guarulhos e ex-Diretor de Comu-
nicação da entidade. Capucci é o idealizador do Blog do COSEMS/
SP, hoje coordenado por Fábio Luiz Alves, Secretário Municipal de 
Saúde de Santa Bárbara D’Oeste e atual Diretor de Comunicação 
da entidade.

Jornal do COSEMS/SP: Paulo, o que motivou a criação desta nova 
ferramenta de comunicação do COSEMS/SP?
Paulo Capucci: A ideia surgiu com a necessidade de uma comuni-
cação mais interativa tanto da entidade com os Secretários como 
com um público mais ampliado. As questões de Saúde e do SUS são 
de interesse público e o blog funciona como uma ferramenta onde 
os Secretários Municipais de Saúde possam debater temas de seu 
interesse com o COSEMS/SP. Além disso, através do blog a entidade 
pode, também, “falar para fora”, para outro público, não ligado ao 
setor Saúde. O blog permite essa interatividade com eficiência, pois 
é bastante ágil.

Jornal do COSEMS/SP: Uma agilidade que o jornal impresso não 
tem....
Paulo Capucci: Exatamente. O Jornal do COSEMS/SP é mensal. Por 
essa razão, muitos temas interessantes ficam de fora. A agilidade do 
blog permite um debate mais amplo. É possível que cada um mande 
material para ser publicado no blog, pode ser um artigo próprio ou 
uma matéria que tenha saído em algum jornal local. Os comentários 
são livres. O blog permite ainda a publicação de fotos, vídeos, enque-
tes e funciona como agenda, divulgando eventos. É uma ferramenta 
com várias possibilidades.

Jornal do COSEMS/SP: E quais as perspectivas para o futuro?
Paulo Capucci: O blog tem tudo para crescer e se tornar um espa-
ço fundamental de discussão para o COSEMS/SP. É por isso que 
eu convido todos a participarem, para que o Blog do COSEMS/
SP se torne um eficiente canal de comunicação. Basta entrar em  
www.blogdocosemssp.blogspot.com . A entidade, o Secretários e o 
SUS só têm a ganhar.

Ponto de Vista
Blog do COSEMS/SP:  
busca de uma  
comunicação mais 
eficiente

FARMÁCIAS DOSE CERTA COMPLETAM 
CINCO ANOS COM APROXIMADAMENTE  
2 MILHÕES DE RECEITAS ATENDIDAS 
 

Foram investidos mais de R$ 859 milhões para a construção 
das unidades pelo Governo do Estado de São Paulo

Criadas para facilitar o acesso gratuito da população aos medicamen-
tos de atendimento básico à saúde, as Farmácias Dose Certa, completam 
no próximo dia 13 de setembro, cinco anos de funcionamento. Durante 
esse período já foram atendidas aproximadamente 2 milhões de receitas 
médicas e distribuídos mais de 125 milhões de medicamentos nas 21 
unidades das farmácias na cidade de São Paulo.

Implantadas pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com 
a Secretaria de Saúde e a Fundação para o Remédio Popular (FURP), 
as unidades disponibilizam gratuitamente a população dependente do 
Sistema Único de Saúde (SUS), 67 produtos, entre eles analgésicos, an-
titérmicos, antiinflamatórios, xaropes, pomadas, além de medicamentos 
destinados a Saúde Mental e Saúde da Mulher. Desde a sua criação, o 
Governo do Estado já investiu mais de R$ 859 milhões na construção e 
infra-estrutura.

Um balanço realizado pela FURP apontou que só em 2008, 50% 
das pessoas que utilizaram os serviços das Farmácias, estavam fazendo 
tratamento contra hipertensão. Outras 25%, procuraram as unidades em 
busca de medicamentos relacionados à saúde mental.

A prova da eficiência das Farmácias foi o resultado de uma pesquisa, 
realizada pelo IBOPE, em janeiro deste ano que apontou que o índice de 
aprovação da população chegou a 98%. A avaliação do atendimento como 
bom ou ótimo atingiu 95%.

As Farmácias Dose Certa foram instaladas em locais de fácil acesso 
como estações do Metrô, da CPTM e ônibus. A primeira unidade inaugura-
da foi na estação do Metrô Clínicas, em seguida vieram as unidades de Ana 
Rosa, Saúde, Sé, Brás, Carrão, Itaquera, Barra Funda, Santana, Tucuruvi, 
Martins Fontes (ambulatório), Terminal Metropolitano de São Mateus 
(EMTU-SP), Santo Amaro, Piqueri, Perus e Guaianazes (CPTM), Pedreira, 
Sapopemba, Santa Marcelina (hospitais) e Vila Mariana (Metrô).

Dedicada totalmente a população de São Paulo, cada farmácia conta 
com um farmacêutico e uma equipe de atendentes totalmente capacitados 
para orientar e esclarecer dúvidas dos usuários sobre o uso correto do 
medicamento. Para retirar o medicamento é necessário apresentar receita 
médica, emitida por pela rede pública de saúde, contendo o nome do 
principio ativo do medicamento. O atendimento é realizado de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 17h.

Parcerias
No início de 2009, o Hospital Estadual do Mandaqui, Pedreira e San-

ta Marcelina firmaram uma parceria com a Fundação. As unidades são 
responsáveis pela gestão de Recursos Humanos das farmácias, instaladas 
dentro do Hospital.

Também há uma unidade instalada fora da Capital da São Paulo, 
localizada no município de Cotia. Essa parceria beneficia mais de 40 mil 
pessoas, moradores da região. A prefeitura é responsável pela admi-
nistração da farmácia, enquanto a FURP responde pelo treinamento e 
capacitação dos funcionários que atuam na unidade.

Um projeto piloto, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, foi 
adotado nas farmácias de Pedreira, Mandaqui e Guaianazes, além dos 
67 medicamentos disponibilizados pela FURP, a prefeitura acrescentou 
mais 64 produtos, totalizando em 131 itens. Neste caso, para o usuário 
ter acesso ao medicamento é necessário a apresentação da receita médica, 
de uma unidade pública ou privada, desde que venha acompanhado do 
cartão do SUS, emitido no município de São Paulo.
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