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12º Congresso Paulista de 
Saúde Pública
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Secretários Municipais de Saúde de 
SP apoiam Portaria nº 2.087

COSEMS/SP celebra acordo com a SES-SP quanto à Assistência Farmacêutica, FURP 
e Programa Dose Certa (pág-2)

COSEMS/SP  acredita que 
Portaria Interministerial é 
um meio necessário, mas não 

14ª Conferência Nacional de Saúde 
inicia dia 30 de novembro

Brasília receberá mais de 
2.800 delegados eleitos nas 

Conferências Estaduais desde 
o início deste ano. (pág-2)

o único, para solucionar a 
ausência de médicos no SUS 
(pag-3)

Organizado pela Asso-
ciação Paulista de Saúde 
Pública, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de 
São Bernardo do Campo, 
e apoio do COSEMS/SP, o 
12º Congresso Paulista de 
Saúde Pública reuniu cerca 
de 750 participantes, entre 
gestores, técnicos e estu-
dantes da área da saúde, 
no Centro de Formação de 

Profissionais da Educação 
(CENFORPE) entre os dias 
22 e 26 de outubro.
O evento proporcionou a 
reflexão e a produção de 
análise crítica acerca das 
escolhas e caminhos para a 
construção do SUS.
No final do Congresso, foi 
produzida a ‘Carta de São 
Bernardo do Campo. Con-
fira documento na íntegra. 
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A 14ª Conferência Nacional 
de Saúde, que acontece de 30 
de novembro a 4 de dezembro, 
em Brasília, tem como tema 
central “Todos usam o SUS! 
SUS na seguridade social, 
política pública, patrimônio do 
povo brasileiro”. 
O evento é um amplo processo 
de participação da sociedade na 
definição de políticas públicas, 
que se iniciou em todo o País 
desde o primeiro semestre, com 
a realização de Conferências 
Municipais e Estaduais de 
saúde.
Participarão 2.840 delegados 
eleitos nas Conferências 
Estaduais. Confira todas as 
informações pelo site: 
www.conselho.saude.gov.br

O Sistema Único de Saúde tem representado avanços na democratização do estado 
brasileiro em diversos aspectos. Destaco as relações interfederativas entre Municípios, 
Estados e União como desafio essencial para a consolidação de um sistema público e 
universal de saúde de caráter nacional, considerando-se a autonomia dos entes federativos 
e a diretriz constitucional de descentralização da gestão de ações e serviços de saúde. 
Nossos arranjos de co-gestão, pactuação, negociação e produção de consensos são hoje 
exemplos para outras políticas públicas. A recente formalização legal das comissões 
intergestores e reconhecimento das entidades representativas de gestores Estaduais 
e Municipais reforçam esta prática. Neste mês houve um grande avanço no Estado de 
São Paulo a partir da pactuação entre o COSEMS/SP e a Secretaria de Estado da Saúde 
de um ajuste na operacionalização da política de assistência farmacêutica. A partir do 
consenso que as responsabilidades são tripartites, a Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo reconheceu as dificuldades em relação ao Programa Dose Certa, indicando 
ressarcimento financeiro aos Municípios (referente ao ano de 2010 e primeiro semestre 
de 2011) e normalização do fornecimento de medicamentos até o final deste ano. Além 
disso, foram dados encaminhamentos quanto à revisão do elenco de medicamentos e 
da capacidade produtiva da FURP, reconhecendo seu papel estratégico na produção e 
regulação dos medicamentos no Estado. Após anos de queixas por parte dos gestores 
municipais, inclusive em inúmeras reuniões da CIB-SP, prevaleceu o bom senso. Espero 
que em outras pactuações ainda pendentes tenhamos êxito semelhante. 
Boa leitura!   

Luis Fernando Nogueira Tofani - Diretor de Comunicação do COSEMS/SP   

Reunião define prazos para entrega dos 
medicamentos do Programa Dose Certa

Após grande pressão dos Municípios 
do Estado de São Paulo, devido 
ao atraso no recebimento dos 
medicamentos através do Programa 
Dose Certa, a SES-SP, representada 
pelo Secretário Adjunto José 
Manoel de Camargo Teixeira, 
por Sônia Cipriano, da CCTIES, 
pelo Coordenador Afonso Viviani 
Júnior, e pelo Superintendente 
da FURP, Moisés Goldbaum, se 
reuniu com membros da Diretoria 
do COSEMS/SP e do grupo técnico 
da Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) da Assistência Farmacêutica, 
no último dia 19 de outubro, na 
sede da Secretaria de Estado.
De acordo com estimativas da 
FURP, mais de R$ 2,5 milhões 
deixaram de ser repassados para os 
Municípios, em medicamentos, no 
ano de 2010. Já este ano, o valor 
chega a R$ 2,2 milhões, referentes 
ao primeiro semestre, e mais R$ 
1,2 milhões do terceiro trimestre.
Segundo a SES-SP, os atrasos 
relacionados aos medicamentos 

de 2010 serão acertados por meio 
de ressarcimento aos Municípios 
em recursos financeiros, até o 
final de novembro, e o primeiro 
semestre deste ano será quitado 
até o final de dezembro, da mesma 
forma. Já os débitos referentes ao 
segundo semestre de 2011 serão 
regularizados com a entrega normal 
dos fármacos do Programa Dose 
Certa.
Para Elaine Giannotti, asses-
sora do COSEMS/SP e membro 
do grupo técnico da Assistência 
Farmacêutica do Estado de São 

Paulo, é necessário abrir uma dis-
cussão entre COSEMS/SP, SES-SP 
e a FURP, para rever a produção 
dos medicamentos, adequando-a 
às necessidades dos Municípios. 
“Existem fármacos que não são 
mais utilizados pelos Municípios. 
Precisamos atualizar a lista, tanto 
no que se refere aos itens quanto 
aos custos, tendo em vista que al-
guns laboratórios possuem valores 
menores”, diz. Além do debate 
que será realizado, a SES-SP tam-
bém se comprometeu a pactuar o 
fluxo entre Municípios e Estado 
nas compras de medicamentos não 
padronizadas (administrativas). “A 
disponibilidade da FURP de rever 
sua produção já é um grande avan-
ço. Estamos dialogando de maneira 
aberta pela primeira vez em cinco 
anos”, ressalta Elaine.
O COSEMS/SP acompanhará aten-
tamente todo o processo de regu-
larização dos prazos nas entregas 
da verba e também dos fármacos 
atrasados.

DIVULGAÇÃO - www.saude.sp.gov.br

>R$2.5 milhões deixaram de ser repassados
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O COSEMS/SP vem através deste 
documento, formalizar o apoio à 
Portaria Interministerial nº 2.087, 
assinada pelos Ministérios da 
Saúde e da Educação, pois acredita 
que a iniciativa procura minimizar 
o grave problema da insuficiência 
de médicos para o SUS.
A referida Portaria estabelece que 
médicos recém-formados, dis-
postos a participar do Programa 
de Valorização do Profissional de 
Atenção Básica por pelo menos um 
ano, receberão pontuação extra, en-
tre 10 a 20%, nas provas para pro-
gramas de residência. Entendemos 
que essa medida, isoladamente, 
não resolverá os muitos problemas 
que estão relacionados à falta de 
médicos para atender às necessi-
dades da população brasileira, mas 
é um passo à frente e muitos são 
os argumentos que justificam esse 
apoio.
Acreditamos não se tratar de 
“ingerência na autonomia 
universitária”, como cita o 
documento enviado à Comissão 
Nacional de Residência Médica 
do Ministério da Educação, pelas 
universidades estaduais paulistas 
(USP, USP-Ribeirão Preto, 
UNICAMP e UNESP). A proposta 
busca atrair os recém-formados por 
determinado período, de um a dois 
anos, para regiões carentes onde 
há vagas disponíveis e urgente 
necessidade de atendimento à 
população.
O número insuficiente de médicos 
no Sistema Único de Saúde (SUS) é 
uma realidade em todo país: faltam 
profissionais atuantes na atenção 
básica; Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs) e Pronto Socorros 
de municípios de todas as regiões 

estão com as escalas de plantões 
incompletas; faltam médicos es-
pecialistas nos Ambulatórios de 
Especialidades, e também nas Uni-
dades de Terapia Intensiva (UTIs) 
dos Hospitais Públicos.
Segundo a Secretaria de Gestão do 
Trabalho e da Educação na Saúde, 
do Ministério da Saúde, o número 
de médicos que se formam anu-
almente, cerca de 13.000 é maior 
do que as vagas existentes nas 
residências, por volta de 10.400, e 
destas 92% são custeadas com re-
cursos públicos. 
A Lei 8080/1990 estabelece que 
seja atribuição do SUS a “ordena-
ção da formação de recursos hu-
manos na área da saúde”, portanto, 
nada mais justo do que o Ministé-
rio da Saúde, em conjunto com o 
Ministério da Educação, assumir 
a regulação pública desse setor. É 
necessário incorporar na discussão 
da Residência Médica as necessi-
dades da população e do Sistema 
Único de Saúde. O Brasil tem 
menos de dois médicos em ativi-
dade por 1.000 habitantes e a dis-
tribuição no país é muito desigual.
Muitos são os fatores que 
determinam esta situação, 
mas os mais importantes são o 
desinteresse de boa parte dos 
jovens médicos recém-formados 
em trabalhar na atenção básica, 

a elevada concentração de 
programas de residência em 
algumas especialidades e ultra 
especialidades, o mercado de 
trabalho privado, o que induz 
a maior procura por outras 
especialidades em detrimento da 
atenção básica, e a pouca regulação, 
há décadas, do Estado brasileiro 
nas políticas públicas relacionadas 
à especialização do médico.
Outro ponto de discordância com o 
documento apresentado é a questão 
citada sobre a falta de experiência 
e maturidade dos médicos recém-
formados, colocando em dúvida 
a capacidade dos profissionais 
graduados, e das universidades, 
de prepararem os estudantes para 
o mercado de trabalho, tornando 
a residência uma fase obrigatória 
para complementação da forma-
ção profissional. Este argumento 
desconsidera o fato de que 2.600 
médicos formados anualmente não 
entram na Residência Médica logo 
que se formam e já estão atuando 
no mercado de trabalho indepen-
dente da Portaria.   
Desejamos a realização de um 
debate baseado em evidências 
consistentes sobre o número de 
médicos que o país deve formar. 
Existe uma distribuição desigual 
desses profissionais e grande 
concentração de escolas nas regiões 
Sudeste e Sul. Além de estimular e 
apoiar o surgimento de boas escolas 
nos centros desassistidos deve-se 
adequar melhor a especialização 
e fixação dos profissionais como 
ocorrem em outros países com 
sistema universal de saúde, onde 
médicos recém-formados escolhem 
suas especialidades de acordo com 
a ordem de classificação na prova. 
Dessa forma todas as vagas são 
supridas, com profissionais se 
especializando em todas as áreas 
em números condizentes com as 
necessidades do país. Para ilustrar, 
na Espanha, por exemplo, são 
destinadas 37% e na França 50% 

das vagas totais para a atenção 
básica. Diferentemente do que 
acontece no Brasil.
É na atenção básica que a pre-
venção e o cuidado continuado 
da maioria das doenças devem 
ser feitos. O médico e os demais 
profissionais da atenção básica, 
desde que adequadamente pre-
parados, podem identificar mais 
precocemente riscos e doenças e 
oferecer um cuidado qualificado, 
reduzindo complicações e necessi-
dade de especialistas. 
Os gestores municipais acreditam 
não somente na possibilidade que 
os médicos recém-formados que 
trabalharem nas Unidades Básicas 
dos milhares de Municípios 
brasileiros vão contribuir para 
melhorar a qualidade da atenção à 
saúde, mas também que vão levar 
uma experiência de vida para sua 
formação na Residência Médica, 
que poderá fazer toda a diferença 
na profissão e na construção de um 
país menos desigual.    
Arthur Chioro, Secretário Munici-
pal de Saúde de São Bernardo do 
Campo e Presidente do COSEMS/
SP.
Aparecida Linhares Pimenta, 
Secretária Municipal de Saúde 
de Diadema e Vice-presidente 
do Conselho Nacional de 
Secretarias Municipais de Saúde 
(CONASEMS)
Colaboração – Silvio Fernandes

Secretários Municipais de Saúde apoiam Portaria  
nº 2.087,  que gera bônus a médicos recém-formados

Portaria Interministerial 
pretende auxiliar no 
preenchimento das 
vagas médicas em áreas 
prioritárias

Siga o COSEMS/SP

@cosemssp

Cosems SP

blogdocosemssp.blogspot.com
Nosso Blog:

Em breve, novo site:
www.cosemssp.org.br

Mais informação e interatividade
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A FURP esteve representada no 
mês de outubro, na XLVI Se-
mana Universitária Paulista de 
Farmácia e Bioquímica (SUP-
FAB) realizada em São Paulo. 
Maria José Martins de Souza, 
Gerente de Assistência Far-
macêutica e Cláudia Martins 
da Silveira, responsável pelas 
unidades Farmácia Dose Certa, 
realizaram palestra com o tema: 
“O Serviço de Atendimento ao 
Cliente como Instrumento de 

Profissionais da FURP realizam palestra durante a Semana 
Universitária Paulista de Farmácia e Bioquímica

Farmacovigilância e Atenção 
Farmacêutica”. 
Durante o encontro, as farmacêu-
ticas da FURP abordaram assun-
tos como: a importância do SAC 
para o usuário de medicamentos, 
os fatores que levam este con-
sumidor a procurar o serviço e 
como a presença de farmacêuti-
cos neste local pode fazer toda a 
diferença para a saúde da popula-
ção. Também foram apresentados 
alguns casos práticos identifica-

dos, como reações adversas, erro 
de medicação, uso irracional de 
medicamentos, entre outros.
Segundo Maria José Martins 
de Souza, a realização dessas 
palestras é fundamental, pois vai 
ao encontro com um dos valores 
da Fundação, que é a promoção do 
uso racional de medicamentos. 
A palestra foi acompanhada por 
mais de 100 estudantes, que 
demonstraram bastante interesse 
pelo assunto e também na 

possibilidade de fazer estágio 
na FURP. O tema desse ano na 
SUPFAB foi: “O Farmacêutico 
no Delineamento de Políticas 
Públicas”.
“Este é o segundo ano consecu-
tivo que faço palestra no evento 
e sempre fico com excelente im-
pressão, tanto do nível dos par-
ticipantes, quanto do interesse 
nos temas apresentados”, dia 
a gerente de Assistência Far-
macêutica.
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Carta de São Bernardo do Campo
No período de 22 a 26 de outubro de 2011, nos reunimos em São Bernardo do Campo para participar do 12º Congresso Paulista de Saúde Pública 
(CPSP). Uma vez mais nosso congresso se caracterizou por assegurar amplo espaço à expressão de divergências e antagonismos. A pluralidade 
de opiniões, referenciais teóricos, opções metodológicas e perspectivas políticas foi, também nesta edição do evento, acolhida e valorizada. 
Neste 12º CPSP discutimos extensa agenda tecnopolítica e científica em dois précongressos, cinco oficinas de trabalho, dois encontros, um 
fórum, seis cursos, quatro conferências, três mesas de debates, vinte e um painéis e trinta e nove salas de discussão temática, com a apresentação 
de 818 trabalhos científicos, nas modalidades pesquisa e relato de experiência. Nesses dias, refletimos e produzimos, coletivamente, análise 
crítica acerca das escolhas e caminhos para seguirmos construindo o SUS, considerando a saúde como parte fundante de uma agenda política 
de direitos para o País. Assim, reconhecemos a necessidade de reafirmar:
· a saúde como direito de cidadania, articulada com a agenda de proteção social;
· a defesa da vida como princípio decisivo para orientar nossas escolhas técnicopolíticas, pois a vida de cada um, no contexto da vida de todos, 
vale a pena - não apenas as vidas de alguns;
· o nosso incondicional compromisso com o acesso sem privilégios aos serviços públicos de saúde, reafirmando posição contrária à lei estadual 
que instaura a ‘dupla porta’, favorecedora do acesso de usuários de planos privados de saúde, em serviços estaduais sob gestão de organizações 
sociais de saúde;
· o SUS como um projeto ético-político vitorioso de produção de sujeitos ativos, construtores de cidadania e saúde em defesa da dignidade e 
da liberdade, e como uma construção social, portanto, a exigir permanente compromisso e luta de todos, como condição de sua continuidade 
histórica;
· a necessidade imperiosa da ampliação do financiamento do SUS, nos marcos da Seguridade Social, condição de garantia de um sistema público 
de acesso universal;
· o reconhecimento da gestão do trabalho e educação em saúde como agenda estratégica para a consolidação e  esenvolvimento do SUS;
· a necessidade de que a incorporação tecnológica seja feita a partir da adoção de critérios baseados na eficácia, eficiência e perspectiva de 
efetividade em cada realidade concreta, para garantir a equidade, e não segundo a lógica de mercado;
· a manutenção da luta macropolítica articulada e em diálogo com a produção micropolítica do cotidiano;
· a importância do apoio aos espaços locais para ampliar suas possibilidades de produzir políticas e respostas às diferentes necessidades e 
realidades loco-regionais;
· a urgência na produção de políticas e organização de redes de atenção que potencializem a atenção básica em saúde, colocando-a no centro 
da organização da atenção, levando em conta as diversas dimensões da saúde e que promovam
ativamente a equidade, além da universalidade e integralidade da atenção;
· a necessidade de estabelecer mecanismos regulatórios estatais em defesa do interesse público e coletivo, considerando a disputa público-
privada que atravessa a produção da saúde;
· a necessidade de assumir as inadiáveis rupturas com os modelos predominantes, ao fazer escolhas inovadoras para o SUS em suas várias 
agendas;
· o compromisso com os princípios da Reforma Psiquiátrica Brasileira, antimanicomial, com o fortalecimento de uma rede que se oriente pela 
convicção de que só é possível cuidar em liberdade, rejeitando a comunidade terapêutica e a internação compulsória.
O 12º Congresso Paulista de Saúde Pública conclama o movimento sanitário em São Paulo a dar continuidade a esta agenda de discussão, 
produzindo reflexões promotoras de inovação e retomando a prática do debate crítico e fraterno na construção dos caminhos do SUS.
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