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Projeto Apoiadores completa quatro 
anos e fortalece os Colegiados

Confira entrevista com o Secretário  
Luis Odorico Monteiro
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A partir dos relatórios enviados 
pelos Apoiadores, podemos 
concluir que o nível de 
organização dos Colegiados 
de Gestão Regionais durante o  
1º quadrimestre de 2011 continua         
satisfatório,   se considerarmos os 
quesitos medidos em relação ao  
número de reuniões realizadas,  
frequência de participantes, 
construção conjunta da pauta, atas 
e publicações, e quórum elevado. 

Com cerca de 30 Apoiadores, 
responsáveis pela integração dos 
64 CGRs pertencentes ao Estado 
de São Paulo, o projeto contribui 
para  o fortalecimento dos gestores  
municipais   por  meio da  construção 
de espaços de articulação  
regional.   O número de  Apoiadores 
é definido através da  quantidade  
de municípios de cada 
região e suas distâncias.  
pág-4

Secretário da Secretaria 
de Gestão Estratégica 
e Participativa (SGEP) 
do Ministério da 
Saúde (MS), Luis 
Odorico acredita que o 
Decreto nº 7.508/11 irá 
aprimorar e qualificar 
os serviços oferecidos 
pelo SUS. pág-3

>Alzira de Oliveira Jorge

O Conselho de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo - COSEMS/SP - 
organizou Encontro para  discussão 
das Redes Temáticas e do Decreto 

7.508/11, na Associação Paulista 
dos Cirurgiões Dentistas, dia 10 de 
agosto. O evento contou com mais 
de 700 inscritos, entre Secretários e 
Técnicos  das Secretarias  Municipais 

de Saúde do Estado de São 
Paulo. Na ocasião, representando 
o Ministério da Saúde (MS),  
Alzira de Oliveira Jorge, Diretora 
do Departamento de Atenção 
Especializada e Maria Esther de 
Albuquerque Vilela, Coordenadora 
da Área Técnica da Saúde da 
Mulher, foram convidadas para 
apresentarem as novas propostas 
do Governo Federal ao Sistema 
Único de Saúde (SUS), referentes 
à Rede de Urgência e Emergência 
e Rede Cegonha, respectivamente.    
Além das Redes, o Secretário da 
Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa (SGEP) do MS,  
Luis Odorico Monteiro, discutiu as 
propostas do Decreto 7.508. pág-2 

>Maria Esther Albuquerque
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COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

PAPEL RECICLADO - O COSEMS/SP CUIDA DO MEIO AMBIENTE

Assinado em junho deste 
ano, pela Presidenta Dilma  

Roussef, o Decreto 7.508/11, assim 
como as Redes Temáticas, foram 
temas de discussão no Encontro 
organizado pelo Conselho 
de Secretários Municipais de 
Saúde do Estado  de São Paulo  
- COSEMS/SP,  realizado na 
Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas (APCD), quarta-
feira, dia 10 de agosto. Para o 
presidente do COSEMS/SP e 
Secretário Municipal de Saúde  de 
São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro, a apresentação e debate 
são pertinentes ao momento 

político que estamos vivenciando. 
“Temos que aproveitar a mudança 
de postura da Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) e as tentativas 
do Ministério da Saúde (MS) em 
aprimorar e solidificar o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Espero que 
as redes não venham ao acaso”, 
ressalta.
Iniciando o evento, a médica 
sanitarista, Alzira de Oliveira 
Jorge, Diretora do Departamento 
de Atenção Especializada 
do MS, apresentou, para 
mais de 420 inscritos, entre 
técnicos e gestores da saúde, a  
Rede de Atenção às Urgências, 

COSEMS/SP realiza encontro para discussão do Decreto 7.508  
e das Redes Temáticas

da Área Técnica da Saúde da 
Mulher do MS, debateu a Rede 
Cegonha. Para a coordenadora, o 
pré-natal é o fortalecimento dos 
princípios do parto. “É necessária 
a qualificação deste procedimento. 
O acompanhamento também é 
essencial, pois o homem faz parte 
de todo o processo”, relata.
Para finalizar o evento, o  
Secretário da Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa 
(SGEP) do MS, Luis Odorico  
Monteiro, discutiu as 
propostas do Decreto 7.508/11.  
Leia a entrevista com o Secretário 
da SGEP na página 3.

uma das prioridades do  
MS, além da Rede Cegonha e 
Atenção Psicossocial. “O SUS 
estaria mais consolidado se os  
outros COSEMS conseguissem 
o mesmo movimento realizado 
aqui em São Paulo”, declara a 
diretora. Alzira cita que para a 
operacionalização das Redes serão 
necessárias cinco etapas: adesão e 
diagnóstico, desenho regional da 
rede, contratualização dos pontos 
de adesão,  qualificação dos 
componentes e certificação das 
redes.
Em seguida, Maria Esther de 
Albuquerque Vilela, Coordenadora 

Sobre o editorial “Avanços e retrocessos no SUS de São Paulo”, publicado na edição de julho do Jornal do COSEMS/SP, a Secretaria de Estado da Saúde esclarece que não 
haverá, de maneira nenhuma, reserva de leitos ou “dupla porta”, tampouco preferência a pacientes de convênios atendidos em hospitais estaduais de São Paulo gerenciados 
por Organizações Sociais de Saúde (OSS). Na prática, a regulamentação assegura as garantias que a Secretaria já vinha assumindo publicamente, de não oferecer privilégios a 
pacientes de convênios atendidos nesses hospitais. Agora as unidades poderão cobrar dos planos o ressarcimento pela assistência médica prestada a seus clientes, investindo a 
receita extra obtida em melhorias no atendimento e na oferta de serviços à população. 

Espaço do leitor

Em agosto, destaque especial para uma intensa agenda junto ao Ministério da Saúde, 
aonde Gestores Municipais tiveram oportunidade de receber importantes Colaboradores 
do Ministério da Saúde para se integrarem às novas prioridades como a Rede de Urgência 
e  Emergência, Rede Cegonha e Decreto Presidencial  7508 .
Após duas décadas, o Decreto 7508  é uma ousadia na regulamentação da lei 8080/90, 
que definiu e criou o SUS. Em pauta, uma releitura de compromissos, fortalecimento 
regional, regulação e controle de serviços, qualificação das gestões. Confira a entrevista 
com o Secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, Odorico 
Monteiro.  E por falar em fortalecimento regional, nosso projeto Apoiadores completa 
quatro anos frente aos Colegiados Gestores Regionais, uma importante contribuição 
técnica de articulação regional que ajuda (e muito !) a Gestão Municipal no Estado de São 
Paulo.  Ainda neste mês, vale lembrar que no país foram realizadas 4190 Conferências 
Municipais de Saúde, fortalecendo a participação popular na consolidação do SUS e 
suas propostas. Em Brasília, houve a posse da nova diretoria do CONASEMS, onde 
o Estado de São Paulo participa com cinco Diretores do COSEMS SP, e ocupa a vice 
Presidência pela segunda vez. Tivemos a assinatura da Portaria 2027/11, que flexibiliza 
o horário do médico frente à Estratégia Saúde da Família e também a Lei 12.466/11, do 
deputado Arlindo Chinaglia, a qual institucionaliza o CONASEMS, CONASS e todos 
os COSEMS como organizações legítimas e representantes de todos os gestores nas 
discussões das Políticas Públicas de Saúde. 
Participe! Estamos produzindo saberes, compartilhando experiências e lutando mais 
qualitativamente pela consolidação da maior Política Inclusiva de Saúde do mundo: o 
SUS !! 
Claudia da Costa Meirelles (Diretora COSEMS/SP )

Legitimidade e ações do COSEMS/SP

Nota da redação
A Diretoria do COSEMS/SP informa que mantém sua posição contrária à Lei 1.131/10 e ao Decreto 57.108/11, entendendo que os mecanismos 
de ressarcimento ao SUS estão sendo pactuados nacionalmente.
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JC – Na sua opinião, quais são 
as principais regulamentações 

do Decreto 7.508/11? 
Luis Odorico: Os três principais 
pontos 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.
JC - O que muda no SUS 
depois da assinatura do Decreto 
7.508/11?
 Luis  Odorico: 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 destes 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, 
o cidadão, pode visualizar 
através das RENASES, Relação 
Nacional de Serviços de Saúde, e 
a RENAME, Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais, e mostra 
quais serviços ele tem acesso e 
como acessa a esse serviço. 
JC - Quais são os principais 
desafios nas relações 
interfederativas?
 Luis Odorico: Sem dúvida, um 
dos maiores desafios que nós 
temos no Brasil e na constituição 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) é aprimorar a relação 
intefederativa. Somos o único 
país com mais de 100 milhões de 
habitantes, que possui um sistema 
universal. Somos também o único 
país que tem o sistema universal 
trino, cujas ações são realizadas 
pelo Ministério da Saúde (MS), 
Estados e Municípios. As ações 
municipais englobam 5.565 
municípios, portanto, possuímos 
quase 5.565 sistemas municipais 
de saúde. Construir uma coerência 
interna entre eles, com garantia de 
acesso, princípios de resolutividade 
e integralidade, é um grande 
desafio. É nesse sentido que nasce 
o Decreto nº 7.508/11,  assinado 
pela Presidenta Dilma, liderado 
pelo Ministro Alexandre Padilha, 
onde um dos objetivos é criar as 
regiões de saúde e, dentro das 
regiões, garantir funcionamento 
das Redes de Atenção. 
JC – O que o RENASE oferece 
ao SUS?
Luis Odorico: A Relação Nacional 
de Serviço de Saúde é uma relação 
que será construída a partir do que 
existe hoje. O cidadão terá acesso 
aos serviços, às rotinas e aos 
protocolos. Hoje se perguntarmos 
a um indivíduo sobre o que ele tem 
acesso, ele não sabe. Essa relação 
vai criar um compromisso entre 
o gestor público e o cidadão em 
relação aos serviços. A mesma 
coisa acontecerá com a REMANE, 
onde essa relação de compromisso 
evidenciará aos indivíduos quais 
as medicações que estarão à 
disposição. 
JC – Quanto aos contratos 

organizativos, qual é a 
importância desse documento 
entre os órgãos interfederativos?
Luis Odorico: O COAP construirá 
um novo patamar jurídico entre os 
Estados, no caso dos Governadores, 
Prefeitos e o MS. Esse documento 
definirá as relações e conceitos 
que serão trabalhados pelos 
gestores, as metas que cada 
região deverá atingir, como a  
RENASE funcionará nas regiões, 
os compromissos assinados pelos 
entes, como financiamentos, 
garantia de acesso e também como o 
serviço de saúde das regionais será 
avaliado. Eu diria que o contrato 
cria uma amarração sistêmica do 
sistema de saúde brasileiro.

JC – Como está o processo de 
definição das regiões no País e 
quais as maiores dificuldades 
encontradas para sua 
formatação? O Estado de São 
Paulo é o mais adiantado?
Luis Odorico: A regionalização é 
uma grande contribuição do Pacto 
pela Saúde. Hoje, praticamente 
todos os Estados brasileiros, 
com exceção do Amapá, já estão 
com seus Colegiados de Gestão 
Regionais (CGRs) implantados. 
Qual a relação dos CGRs com as 
regiões de saúde? É que os CGRs 
foram criados, muitas vezes, dentro 
do processo da regionalização 
e não no processo da região de 
saúde, portanto, evidentemente 
que hoje muitas regiões de saúde 
serão iguais aos CGRs, mas 
podem existir alguns Estados ou 
regiões onde o CGR não seja uma 

Luis Odorico Monteiro, Secretário da SGEP do Ministério da 
Saúde, cede entrevista ao Jornal do COSEMS/SP

Médico Sanitarista e 
Secretário da Secretaria  
de Gestão Estratégica e 
Participativa do Ministério 
da Saúde, Luis Odorico 
Monteiro  aponta principais 
focos e desafios do Decreto 

COSEMS/SP

região de saúde, porque o Decreto 
definiu que a região de saúde 
terá Porta de Entrada da Atenção 
Primária, Urgência e Emergência, 
Vigilância em Saúde e Assistência 
Psicossocial. Então, se uma região 
não tiver esses serviços ofertados 
como o Decreto sinaliza, teremos 
que elaborar um novo desenho.
JC – Por que o Senhor fala que 
a Equidade não existia antes da 
assinatura do Decreto?
Luis Odorico: Realmente não tinha 
equidade, ela não fazia parte da 
estrutura jurídica brasileira, até o 
Decreto. Não está na Constituição, 
nem na Lei 8.080 e nem na Lei 
8.142. Então, a Lei Orgânica da 
Saúde, que é composta por essas 
duas leis, não definiu padrão 
de integralidade e de equidade 
no sistema de saúde brasileiro. 
Portanto, a equidade é o que mais 
temos que discutir, pois de tanto 
a gente falar, achamos que já 
existia, mas não existe. O padrão 
de equidade do SUS não existe. 
E isso inclusive, de certa forma, 
é uma contradição. De um lado 
nós temos o sistema universal, 
mas nós gastamos 60% do PIB 
nacional (destinado à saúde) com 
o sistema suplementar privado e só 
40% para o sistema público. Isso 
traz o desequilíbrio para o sistema. 
A ideia da equidade é fazer com 
que o sistema possa se aprimorar, 
melhorar, e isso sem dúvida 
nenhuma é algo novo que estamos 
trazendo para o debate.

“Realmente não tinha 
equidade, ela não 
fazia parte da estrutura 
jurídica brasileira, até 
o Decreto”.  
 Luis Odorico

>Luis Odorico Monteiro, na APCD
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Idealizado pelo Conselho de 
Secretários Municipais do  

Estado de São Paulo - COSEMS/
SP, durante a gestão de Jorge 
Harada, para qualificar o 
processo de cogestão regional nos  
Colegiados de Gestão Regionais 
(CGRs), o Projeto Apoiadores 
completou, no mês de julho, quatro 
anos de atividades.
Com cerca de trinta  
Apoiadores, responsáveis pelo 
acompanhamento dos 64 CGRs  
do Estado de São Paulo, o projeto 
contribui para o fortalecimento 
dos gestores municipais por meio 
da construção de espaços de 
articulação regional dos Secretários 
Municipais e apoio técnico, em 
temas como Programação Pactuada 
e Integrada, Regulação, Modelo 
Assistencial e constituição de redes 
de serviços, responsabilização 
sanitária, planejamento, dentre 
outros.
Segundo a Coordenadora do 
projeto, Elaine Giannotti, a 
principal ação foi dar maior 
capilaridade ao COSEMS/SP. 
“Tem nos ajudado muito no  
repasse de informações da 
Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) ou das reuniões da Diretoria 
e do Conselho de Representantes  
Regionais para os CGRs. Os 
Apoiadores contribuem na 
aproximação dos municípios”, diz 
Elaine. 
O número de Apoiadores é 
definido através da quantidade de  
municípios de cada região e suas 
distâncias. Cada Apoiador pode 
acompanhar de 1 a 4 CGRs e é 
responsável pelo envio de relatório 
analítico mensal com informações 

Projeto Apoiadores completa quatro anos de  
atividades na consolidação dos Colegiados

sobre   as  principais  pautas  discutidas 
e o nível de representatividade  
das reuniões.
A continuidade do projeto é 
garantida anualmente, através de 
repasse de recursos pelo Fundo 
Nacional de Saúde. A CIB aprova 
a destinação destes recursos. “A 
cada ano temos que pactuar o 
financiamento. Existe a necessidade 
de mecanismos mais perenes que 

garantam permanência do projeto”, 
ressalta a Coordenadora.
Todos os CGRs contam com um 
Apoiador que atua no conjunto das 
regiões de saúde, buscando resgatar 
o Pacto pela Saúde, garantindo sua 
articulação às políticas discutidas 
em âmbito regional.
Marcio Travaglini, envolvido no 
projeto desde 2007, Apoiador 
dos CGRs de Adamantina, 
Tupã e Marília, afirma que o 
conjunto de Apoiadores trouxe a 
formação de um grupo de pessoas 
comprometidas com o projeto, 
com forte interação com sua 
coordenação e assessorias, que 
busca manter-se atualizado através 
do seu trabalho nos Colegiados. 
Contudo, Travaglini ressalta que é 
na arte de apoiar que talvez esteja 

a maior dificuldade. “O Apoiador 
precisa achar a medida ou 
tensionamento certo, as palavras 
adequadas e o melhor momento 
para contribuir com o grupo de 
Secretários para gerar respostas que 
proporcionam o melhor equilíbrio 
possível para o entendimento e  a 
tomada de decisão na direção da 
constituição e desenvolvimento da 
região de saúde, bem como para 
a melhor possibilidade de superar 
conflitos através de consensos”.
Para Elaine, a ideia é ampliar 
o escopo do projeto para as 
necessidades específicas de cada 
região. “Precisamos elaborar 
um plano de ação junto aos 
Secretários, para identificar as 
principais necessidades de atuação 
dos Apoiadores”.

Frequência na Câmara Técnica - Janeiro a Abril de 2011

Presença - Representante Regional do 
COSEMS/SP - Janeiro a Abril de 2011

Presença - Diretor da DRS  
Janeiro a Abril de 2011

1 - A Câmara Técnica tem sido um importante 
espaço de preparação da pauta dos CGRs e 
desenvolvimento da agenda regional no estado. 
Cerca de 70% das reuniões ordinárias de CGR 
foram precedidas de Câmara Técnica

1

2

3

Os gráficos 2 e 3 mostram a frequência de 
participação Diretor do Departamento Regional 
de Saúde (DRS) e do Representante Regional 

do COSEMS/SP nas reuniões dos 64 CGRs do Estado, durante o 1º quadrimestre de 2011. 
Observamos a presença do Diretor do DRS em cerca de metade das reuniões ordinárias 
realizadas e uma elevada presença dos Representantes Regionais do COSEMS/SP.

Todos os CGRs contam com 
um Apoiador que atua nas 64 
Regiões de Saúde, buscando 
resgatar o Pacto pela Saúde

“Existe a necessidade 
de mecanismos mais 
perenes que garantam 
a permanência do  
projeto”.  
 Elaine Giannotti

3
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