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Arthur Chioro e as expectativas
do COSEMS para os próximos anos

 Eleito para a presidência do COSEMS/
SP em Assembléia Geral Ordinária realiza-
da durante o XXV Congresso de Secretári-
os Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, em Santos, Ademar Arthur Chioro dos
Reis, Secretário Municipal de Saúde de São
Bernardo do Campo, nos fala das expectati-
vas para a associação nos próximos dois
anos, bem como comenta de maneira clara
e objetiva as principais dificuldades e priori-
dades atuais da saúde pública em São Pau-
lo.

Leia na página 3

Projeto de Lei em trâmite visa
isenção de pedágio para veículos

que transportam pacientes
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Novas regras impedem o acúmulo
de vínculos empregatícios por

profissionais de saúde
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Estão abertas as inscrições para o XXVII Congresso do CONASEMS:
http://congresso.conasems.org.br

Instituto de Saúde (IS) abre inscrições para Mestrado e cursos de
Aperfeiçoamento e Atualização para Trabalhadores do SUS - Sistema

Único de Saúde. Informações: www.isaude.sp.gov.br
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EDITORIAL EXPEDIENTE

A construção solidária de
Redes de Atenção à Saúde

Estamos iniciando novos governos no Estado e no Governo Federal, o que
traz novos planos, novas propostas e novos projetos para a área de saúde e para
a construção do SUS. No governo estadual a proposta central da Secretaria de
Estado da Saúde (SES) é consolidar o processo de regionalização e, para tanto,
já se vislumbram iniciativas concretas.

O COSEMS/SP tem demonstrado toda disposição para a parceria nesse pro-
cesso e para a construção solidária de um sistema de saúde mais eficaz e efeti-
vo em nosso Estado. Nesse sentido, foi criado pela Comissão Intergestores
Bipartite, no início do mês de maio, o Grupo Técnico Bipartite de Gestão Regio-
nal, com sete representantes da SES e sete do COSEMS/SP.

O objetivo desse trabalho é a construção de Redes Regionais de Atenção,
que possam articular serviços e gestores, dando-se, assim, um importante pas-
so na superação da fragmentação com que se tem operado o SUS em nosso
Estado.

Antes mesmo do início dos trabalhos do grupo, o COSEMS/SP se preocupou
em produzir um documento de referência com a demarcação de nossa visão
desse processo e o ofereceu ao Grupo já no início dos trabalhos. Em linhas
bastante breves, defendemos os seguintes pontos: a) o desenho das Redes de
Atenção não imporá necessariamente mudança no desenho dos CGR;  b) o for-
talecimento dos CGR como instâncias decisórias de políticas e ações pactua-
das; c) a necessidade de, dentro desse processo, se realizar uma revisão global
da PPI - Programação Pactuada Integrada e do PDI - Plano Diretor de Investi-
mentos; d) a instalação de organismos e processos de efetiva regulação nas
regiões; e) a elaboração de uma política de atenção básica, incluindo o
cofinanciamento dessa atividade; f) participação do governo estadual no financi-
amento e definição da política de urgências.

É evidente que um processo dessa envergadura tem em si muitos desafios a
serem superados, que vão da estruturação e qualidade da atenção básica até o
acesso aos serviços de alta complexidade. Acreditamos, entretanto, que isso
seja possível se houver desprendimento do governo estadual em assumir seu
verdadeiro papel no sistema de saúde e se houver força e mobilização dos muni-
cípios em participar ativamente do processo. Acreditamos ser possível, sobretu-
do, se os atores envolvidos puderem exercer sua atividade de gestão no SUS de
forma francamente solidária, condição necessária ao desenvolvimento de um
sistema interfederativo, como nenhum outro, dentre as políticas públicas no país.

Esperamos, por fim, que tudo isso desemboque num processo de colabora-
ção como ainda não assistimos na área de saúde e que, respeitadas as peculia-
ridades e a autonomia de entes federados, cheguemos a Redes de Atenção que
não só melhorem as condições de gestão, mas efetivamente melhorem o padrão
da assistência prestada aos usuários do SUS.

José Fernando Casquel Monti
Vice-presidente do COSEMS/SP e SMS de Bauru

DIRETORIA DO COSEMS/SP
(2.011 / 2.013)
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Jornal do COSEMS:  Depois de 14 anos o senhor volta à
presidência do COSEMS. Qual o significado e importância
disso?

Dr. Arthur: Retorno à presidência do COSEMS em um con-
texto no qual a instituição está bem mais fortalecida e repre-
sentativa. O último congresso realizado em Santos demons-
trou claramente essa pujança, porque o evento foi o maior
que já realizamos em toda a história do COSEMS, com cer-
ca de 1.500 inscritos e mais de 300 municípios representa-
dos. Hoje, o nosso Conselho é um importante interlocutor
com as várias instâncias que atuam na área da Saúde, no-
tadamente com os governos federal e estadual. Além disso,
quero destacar a qualidade dos demais integrantes da atual
diretoria e o relevante trabalho deixado pela diretoria anterior,
o que facilita o encaminhamento dos compromissos que vão
pautar a nossa gestão nos próximos dois anos, expressos
na Carta de Santos.

Jornal do COSEMS: Na sua opinião o que mudou e quais
foram as principais conquistas do SUS e do COSEMS nes-
se período?

Dr. Arthur: Houve uma expansão significativa do SUS des-
de a sua criação em 1988. Ocorreram avanços inegáveis nas
redes de urgência e emergência, na assistência farmacêutica,
na política de saúde mental e na atenção básica, que passou
a contar com agentes comunitários, apoiadores e as equipes
da Estratégia de Saúde de Família, entre outras áreas onde
as conquistas foram significativas. É evidente que ainda exis-
tem muitos aspectos a serem melhorados, mas o Sistema
Único de Saúde, no meu entender, está se consolidando cada
vez mais e consegue atender os 182 milhões de brasileiros
cobrindo muitas das lacunas da saúde suplementar. O
COSEMS, por sua vez, conseguiu firmar-se e ser respeitado
por todos os setores que atuam na área da Saúde. O Conse-
lho tem conduzido suas ações de forma democrática e su-
prapartidária. Hoje é uma entidade que não pode ser descon-
siderada em qualquer discussão que se venha a fazer sobre
políticas públicas de saúde tal a dimensão da representatividade
adquirida ao longo dos seus 23 anos de existência.

Jornal do COSEMS: Quais são as diretrizes do COSEMS
para os próximos dois anos? Principais metas e desafios.

Dr. Arthur: A Carta de Santos será o grande referencial
para as intervenções desta diretoria.  Todos os pontos discu-
tidos e aprovados no último congresso merecerão nosso
empenho, mas temos quatro temas que reputo como priori-
tários. Um deles é o financiamento do SUS. Vamos lutar
pela regulamentação da Emenda Constitucional 29 pelo Con-

gresso Nacional,  pela criação de novas fontes de financia-
mento e para que o governo do estado de São Paulo partici-
pe do cofinanciamento das ações de saúde.  A maioria dos
municípios está estrangulada financeiramente com as de-
mandas crescentes do SUS. Outra questão essencial é a re-
gulação da força de trabalho em saúde, em particular dos
médicos. O aperfeiçoamento da Política de Regulação da
Atenção à Saúde é outro desafio que teremos de enfrentar
visando à integração entre os serviços municipais e as refe-
rências regionais.  Por fim, pretendemos agir para que o uso
de novos medicamentos e tecnologias seja feito de forma
racional, de forma a evitar  demandas judiciais desnecessá-
rias, que desorganizam os orçamentos das secretarias de
Saúde.

Jornal do COSEMS: Como o senhor vê hoje o relaciona-
mento do COSEMS com a SES/SP?

Dr. Arthur: Estamos esperançosos com a nova equipe da
SES/SP. O secretário Giovanni Guido Cerri abriu o diálogo
conosco logo que assumiu o cargo e as reuniões da Comis-
são Bipartite têm sido produtivas e convergentes. Espero que
esse bom relacionamento se traduza em ações concretas,
porque há problemas graves na gestão regional do SUS e no
acesso aos serviços de referência regional. O governo esta-
dual também precisa deixar de ser omisso no cofinanciamento
da Atenção Básica, das UPAs e do SAMU, das ações de
Saúde Bucal e da Saúde Mental.

Jornal do COSEMS: Panorama atual e prioridades do SUS
em São Paulo hoje.

Dr. Arthur: A ampliação da retaguarda de UTI ,o custeio da
Atenção Básica, o aprimoramento dos processos de re-
gulação e o fortalecimento dos Colegiados de Gestão Regio-
nal são questões prioritárias em nosso estado. O problema
das vagas hospitalares e de serviços especializados é grave
em quase todos os municípios e os hospitais de referência
estadual não estão conseguindo suprir essa lacuna, mais
por falta de organização do que capacidade para atender a
demanda. Enquanto a obtenção de vagas for conseguida à
margem da regulação pactuada, teremos uma enorme de-
manda reprimida em alguns setores. A inclusão da Atenção
Básica na agenda da SES/SP é outra reivindicação impor-
tante dos municípios, porque o governo estadual tem se mos-
trado distante do atendimento primário. A gestão regional,
por sua vez, permite a troca de experiências e a definição de
medidas que diminuam os gargalos assistenciais existentes
atualmente, possibilitando um diálogo franco e direto com os
representantes do Estado.

Arthur Chioro e as expectativas
do COSEMS para os próximos anos
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Guarulhos, maio de 2011 - As unidades Farmácia Dose Certa, criadas pela
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e operacionalizadas pela FURP
(Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima”), registraram, em
2010, aumento de 68% no número de receitas atendidas em comparação com 2006,
primeiro ano de funcionamento de todas as 19 unidades que operam atualmente.

Neste período, foram 566.181 receitas médicas atendidas pelas farmácias, en-
quanto em 2006 foram 391 mil receitas atendidas. Já o número de Unidades Farma-
cêuticas dispensadas em 2010 foi de 38,5 milhões, quantia 64% superior ao volume
verificado em 2006, quando foram dispensadas 24,8 milhões de UFs.

Nos últimos cinco anos, entre 2006 e 2010, as unidades Farmácia Dose Certa
atenderam no total 2,3 milhões de receitas médicas. No total, dispensaram gratuita-
mente para a população 150,3 milhões de Unidades farmacêuticas (comprimidos,
cápsulas, frascos, ampolas, bisnagas e envelopes).

De acordo com a Gerente de Assistência Farmacêutica da FURP, Maria José
Martins Souza, o aumento nos atendimentos e medicamentos dispensados compro-
vam o sucesso das unidades Farmácia Dose Certa. “É a consolidação de um
serviço de saúde que garante o acesso universal aos medicamentos de forma
racional e controlada visando o bem-estar da população”, diz ela.

Segundo a Gerente de Assistência Farmacêutica da FURP, o foco da Farmácia

Em cinco anos, Farmácia DOSE CERTA registra aumento de 68% no atendimento
Total de medicamentos dispensados gratuitamente à população no período supera a marca de 150 milhões

Dose Certa para 2011 é investir em ações de capacitação e treinamentos dos
funcionários para a promoção do uso racional de medicamentos. “Estamos trabalhan-
do com uma visão mais aprofundada da Bioética por meio de treinamentos que
possam vir ao encontro das necessidades da população com vistas à sua melhoria
da qualidade de vida”,diz Maria José.

Neste sentido, segundo ela, a FURP busca integrar as unidades da Farmácia
Dose Certa por meio de um sistema de dispensação mais ágil, que poderá resultar
em uma redução do tempo de espera para a disponibilização dos medicamentos aos
usuários

As unidades de maior atendimento em 2010 foram as localizadas no Complexo
Hospitalar do Mandaqui, Hospital Geral de Pedreira e na estação Sé do Metrô. Os
medicamentos mais dispensados foram Sertralina, Captopril e Fluoxetina, que juntos
representaram 38% do total.

Nos últimos cinco anos, houve uma mudança significativa no tipo de medica-
mentos prescritos. Antes, os antihipertensivos e analgésicos tinham as maiores
demandas, e hoje há maior incidência em medicamentos para Saúde Mental. “Trata-
se de um sinal de alerta para que este movimento seja acompanhado com mais
atenção pelas autoridades, principalmente no que diz respeito às prescrições de
antidepressivos”, alerta Maria José.

Encontra-se em tramitação na Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº 239/2.010, de autoria do
deputado Aldo Demarchi, e que visa isentar do pagamento de
pedágio os veículos oficiais dos municípios, usados exclusiva-
mente para transporte de pacientes.

O Projeto de Lei prevê que, para receber o benefício as pre-
feituras terão de cadastrar os veículos na Agência Reguladora
de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp).

O assunto foi discutido durante a reunião do Conselho de

Novas regras impedem o acúmulo de vínculos
empregatícios por profissionais de saúde

O Ministério da Saúde (MS) publicou no dia 5 de abril de
2011 novas regras que visam impedir o acúmulo irregular de
cargos por profissionais de saúde.

A Portaria 134, que traz as novas normas, proíbe o creden-
ciamento de profissionais que exercem mais de dois cargos
ou empregos públicos no Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES), banco que reúne dados dos traba-
lhadores do setor. O descumprimento a essa regra terá como
consequência a inconsistência do registro do profissional em
cadastros anteriores no exercício de cargos ou empregos pú-
blicos, mantendo-o apenas nos dois cadastros mais recentes.

O Artigo 3° da Portaria prevê ainda que o cadastramento do
profissional de saúde que exerça atividades como profissional
liberal ou trabalhador autônomo em mais de cinco estabeleci-

COSEMS/SP apóia Projeto de Lei que visa isenção de pedágio
para veículos que transportam pacientes

mentos de saúde não públicos, somente será autorizado me-
diante justificativa do gerente do estabelecimento e validada
pelo gestor municipal ou estadual em campos específicos do
CNES.

De acordo com o Artigo 5º também fica vedado o cadas-
tramento do profissional de saúde em mais de uma equipe de
Estratégia de Saúde da Família (ESF).

O ponto principal está na disponibilização pelo DATASUS
de versão do CNES que possibilita a suspensão de repasse
dos recursos pelo MS referentes ao custeio da equipe da Es-
tratégia da Saúde da Família (ESF) a que pertença o profissio-
nal que não atender ao disposto nos Artigos 2º e 5º da Portaria
134, de forma isolada ou cumulativamente, a partir da compe-
tência maio de 2011.

Representantes Regionais do COSEMS/SP do mês de abril,
quando foi decidido que a associação apoiará o referido Projeto
de Lei elaborando modelo de documento que será encaminha-
do aos Colegiados e municípios.

O objetivo é que seja aberta uma ampla agenda política
envolvendo prefeitos e demais agentes políticos no apoio à
aprovação desse Projeto de Lei, considerado de grande im-
portância, principalmente para os pequenos e médios municí-
pios.

APOIO: FURP


