
   Jornal do

COSEMS/SP
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo “Dr. Sebastião de Moraes”

Edição nº122, Dezembro de 2011
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COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS
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Padilha analisa seu primeiro ano à frente 
do Ministério e defende o Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção 
Básica como proposta inovadora que deve 
receber apoio de todos os atores
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XXVI Congresso do COSEMS/
SP: abertas inscrições para o III 
Prêmio David Capistrano

Após anos de luta, COSEMS/SP  negocia 
compromissos com o Secretário de Estado 
da Saúde de São Paulo, Giovanni Guido 
Cerri, que garantirão avanços para o SUS no  
Estado de São Paulo. 
Destaque para o financiamento da Atenção 
Básica com recursos do Fundo Estadual  
de Saúde

COSEMS/SP apoia fábrica de 
Hemoderivados no Instituto 
Butantan

Balanço 2011: anos de avanços 
nas articulações e pactuações 
para o SUS-SP

14ª Conferência Nacional de 
Saúde é realizada em Brasília

“O Decreto nº 
7508 regulamenta 
aspectos referentes 
ao planejamento da 
saúde, a assistência 
e a articulação 
interfederativa, 
propiciando a 
qualificação da 
governaça do SUS”

PAULO CESAR ALEXANDROWITSCH- SES-GS

DIVULGAÇÃO

>Secretário Giovanni Guido Cerri e Arthur Chioro 
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Presidente: Ademar Arthur Chioro R. – 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: Nancy Ferreira da Silva Cunha - SMS Buritama 
1ª Tesoureira: Célia Cristina Pereira Bortoletto – SMS Suzano
2ª Tesoureira: Tânia Regina Gasparini Botelho Pupo – SMS Jundiaí 
Diretor de Comunicação: Luís F. N. Tofani – SMS  Várzea Paulista
Vogais:
01- Claudia da Costa Meirelles – SMS Porto Feliz
02- Denis Bruno de Brito – SMS Cajati
03- Fabiana Arenas Stringari de Parma – SMS Votuporanga
04- João Rogério de Oliveira – SMS Laranjal Paulista 
05- Jocelene Batista Pereira – SMS Cubatão 
06- Jorge Yochinobu Chihara – SMS Junqueirópolis
07- José Francisco Kerr Saraiva 
08- Kelen Cristina Rampo Carandina – SMS Cordeirópolis
09- Lucia Yassue Tutui Nogueira – SMS Ourinhos
10- Marcia Aparecida Bertolucci Pratta – SMS Descalvado
11- Marco André Ferreira D´Oliveira – SMS Itapeva
12- Sérgio Renato Macedo Chicote – SMS Ituverava
13- Sônia Mára Neves Ferri – SMS Jaboticabal
14- Sônia Regina Hebling Camargo – SMS Casa Branca

Expediente
Diretoria do COSEMS/SP (2011 - 2013)

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

PAPEL RECICLADO - O COSEMS/SP CUIDA DO MEIO AMBIENTE

Jornalista Responsável: Bruno Scarpelli Quiqueto MTb - 60088 SP 
E-mail: cosemssp@hotmail.com -- Fone: (13) 78083501 -- Gráfica: 
Laser Press Gráfica e Editora Ltda. -- Tiragem: 1200 exemplares 
Periodicidade: Mensal  --  Papel reciclado - O COSEMS/SP cuida 
do meio ambiente. Correspondência: Avenida Doutor Arnaldo, 351 
- 3º andar, sala 309 -- CEP: 01246-000 - São Paulo - SP  -- E-mail: 
cosemssp@saude.sp.gov.br  --- blogdocosemssp.blogspot.com

Ano de articulações e 
conquistas do COSEMS/SP para 
o SUS no Estado de  São Paulo

>Odorico Monteiro, em encontro 
para discussão do Decreto nº7.508

COSEMS/SP

O ano de 2011 ficará marcado 
na história do COSEMS/SP. 

Importantes pactuações e a real-
ização de grandes encontros para 
o aprimoramento dos serviços e 
financiamento do SUS foram as  
principais atividades da associa-
ção. 
Em abril, foi realizado o XXV 
Congresso em Santos, evento que 
reuniu cerca de 2 mil gestores e 
técnicos da saúde e elegeu a nova 
Diretoria do COSEMS/SP, pre-
sidida pelo Secretário Municipal 
de Saúde (SMS) de São Bernardo 
do Campo, Arthur Chioro. 
O Conselho de Representantes 
e a Diretoria Executiva eleita 
aprofundaram, ao longo do ano, 
estreito relacionamento com todos 
os SMSs paulistas. 
Em julho, a delegação do Estado 
de São Paulo contou com sua 
maior representatividade no XXV 
Congresso do CONASEMS, em 
Brasília, com mais de 300 partici-
pantes. No evento, a SMS de Dia-
dema, Aparecida Linhares Pimen-
ta foi reeleita vice-presidente do 
CONASEMS e mais seis Secre-
tários paulistas passaram a fazer 
parte de sua Diretoria.
No mesmo período, o Projeto 
Apoiadores, importante iniciativa 
na articulação junto aos Colegia-
dos e Departamentos Regionais, 

completou quatro anos de ativi-
dades. 
Em conjunto com dezenas de 
entidades da sociedade civil, o 
COSEMS/SP promoveu denún-
cia ao Ministério Público relativa 
à Lei Complementar nº 1131/10, 
com a qual o governo do Estado 
de São paulo pretendia destinar 
até 25% dos leitos de hospitais 
públicos sob gestão de OSSs para 
convênios e particulares. Decisão 
liminar da Justiça determinou 
a suspensão da aplicação desta 
medida, uma expressiva vitória 
contra a “dupla-porta” e a favor 
da gratuidade, da universalidade 
e da equidade, princípios do SUS 
dos quais o COSEMS/SP não abre 
mão.
O ano foi marcado, ainda, pela as-
sinatura do Decreto nº 7508, pela 
Presidenta Dilma Rousseff, no fi-
nal do mês de junho e a elabora-
ção de novas políticas pelo Minis-
tério da Saúde (MS), pactuadas na 
Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT), com prioridade para as re-
des de saúde (Cegonha, Urgên-
cias, Mental/álcool e drogas). 
Para subsidiar e apoiar os Secre-
tários Municipais e suas equipes, 
o COSEMS/SP promoveu seis 
grandes encontros com dirigen-
tes do MS para discussão das 
novas políticas: Atenção Básica, 

Rede Cegonha, Rede 
de Urgência, Ouvi-
doria do SUS, Rede 
de Saúde Mental e a 
aplicação do Decreto 
nº 7508. 
Na VI Conferência 
Estadual de Saúde, 
em Serra Negra, 
o COSEMS/SP 
participou ativamente 
no processo de 
realização do evento, 
que culminou  com 
expressiva delegação na XIV 
Conferência Nacional de Saúde. 
A participação dos Secretários 
Municipais no Conselho Estadual 
de Saúde tem contribuído 
decisivamente na qualificação do 
controle social do SUS.
Ao longo de 2011, o COSEMS/
SP investiu em novas ferramentas 
de comunicação. O jornal está 
de cara nova, feito em papel 
ecologicamente sustentável e 
foram lançadas as redes sociais 
(Facebook e Twitter). Fechamos 
o ano com o lançamento do 
site institucional, com maior 
interatividade e proximidade com 
gestores, técnicos e usuários do 
SUS. 
O COSEMS/SP foi ator determi-
nante no processo de pactuação 
das Redes de Atenção à Saúde e 
seus componentes. Obteve o res-
sarcimento dos recursos atrasados 
referentes aos medicamentos do 
Programa Dose Certa e o compro-
misso da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES-SP) de 
regularizar o fornecimento. 
A maior vitória, entretanto, 
será firmada na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) de 
dezembro: a celebração histórica 
do compromisso da SES-SP 

em pactuar e cofinanciar a 
Atenção Básica dos Municípios 
paulistas, em reestruturar a 
política estadual de regulação, em 
investir no transporte sanitário e 
na implementação prioritária das 
redes que estão sendo construídas 
a partir dos esforços dos três entes 
federativos. 
Como associação que representa 
os SMSs do Estado de São Paulo, 
o COSEMS/SP continuará na 
luta prioirizando o  diálogo 
de alto nível com a SES-SP e 
com o Ministério da Saúde, 
participando ativamente ao lado 
do CONASEMS e do conjunto 
de atores comprometidos com 
a construção do SUS: 100% 
público, de qualidade e sob 
gestão estatal!

>Tânia Pupo apresenta proposta na 
oficina de Atenção Básica

>Município de Santos sediou o XXV
Congresso do COSEMS/SP

FULLTIME COSEMS/SP
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Estado vai cofinanciar Atenção 
Básica em São Paulo

Siga o COSEMS/SP

@cosemssp

Cosems SP

blogdocosemssp.blogspot.com
Nosso Blog:

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

Mais informação e 
interatividade

Acompanhe notícias, vídeos 
e compartilhe sua opinião

Após anos de luta e pactuações 
entre entes federativos com 

a finalidade de aprimoramento e 
aumento do financiamento para 
o cumprimento dos princípios 
de universalidade, integralidade 
e equidade regidos pelo SUS, o 
COSEMS/SP garantiu acordo 
histórico com a Secretaria de Es-
tado da Saúde de SP (SES-SP). A 
partir de encontro realizado em no-
vembro, o Secretário Nacional de 
Atenção à Saúde, Helvécio Miran-
da; o Secretário de Estado da Saúde 
de São Paulo, Giovanni Guido 
Cerri; e o Presidente do COSEMS/
SP, Arthur Chioro, estabeleceram 
tratativas que permitirão significa-
tivos avanços para diversas políti-
cas estratégicas em São Paulo. 
Segundo o acordo, que será 
homologado na reunião da 
Comissão Intergestores Bibartite 
(CIB) de dezembro, 50% de todo o 
recurso repassado pelo Ministério 
da Saúde para o financiamento das 
Redes Cegonha e de Urgência e 
Emergência, destinados ao Fundo 
Estadual de Saúde, será aplicado 
pela SES-SP nos Municípios 
paulistas para o cofinanciamento 
da política estadual de Atenção 
Básica. “Os Municípios não têm 
mais como ampliar o gasto em 
saúde com recursos próprios. 
A atenção básica é uma política 

Acordo estabelecido entre 
COSEMS/SP e a Secretaria 
de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES-SP), com 
interveniência do Ministro 
Alexandre Padilha e do 
Secretário Nacional de 
Atenção à Saúde, Helvécio 
Miranda, permitirá avanço 
que representa luta de 
décadas dos Municípios 
paulistas

imprescindível para a qualificação 
do SUS e a construção de redes. 
O cofinanciamento acordado com 
o Secretário Giovani Guido Cerri 
beneficiará os 645 Municípios 
paulistas indistintamente. O 
desafio será pactuar nos próximos 
meses a nova política estadual 
de Atenção Básica e definir os 
critérios de transferência destes 
novos recursos”, destaca Chioro. 

Regulação
Os representantes das três esferas 
de governo consideram funda-
mental a qualificação da capaci-
dade de regulação do acesso e da 
assistência à saúde. Foi firmado 
compromisso para a reestruturação 
da política estadual de regulação, 
a ser pactuado também na CIB de 
dezembro. 
A SES-SP implantará Complexos 
Reguladores em cada uma das 17 
redes regionais de atenção à saúde. 
Com isso, a rede hospitalar sob 
gestão estadual (hospitais da rede 
própria, hospitais geridos por OSS, 
AME´s, hospitais universitários, 
serviços filantrópicos e privados 
contratados) ficarão vinculados 
a esses  complexos. O perfil da 
oferta, o fluxo de acesso e outras 
medidas importantes para garantir 

o acesso qualificado e a construção 
das redes regionais de saúde serão 
pactuadas no âmbito dos CGR e 
dos CG-Redes. 
Será necessário, ainda promover 
a integração dos complexos 
reguladores municipais com os 
regionais, bem como implantar 
estrutura de regulação em 
Municípios que ainda não a 
possuam. “É uma grande conquista 
para o SUS e também demonstra o 
favorável avanço no diálogo entre 
União, Estado e Municípios para a 
organização do sistema de saúde”, 
declara Chioro.

Outras melhorias
Ficou também estabelecido 
prioridade para a implantação da 
Rede Cegonha, Rede de Urgência 
e Emergência, de saúde Mental/
álcool e drogas em todas as 
Redes Regionais de Atenção à 
Saúde, como forma de contemplar 
a totalidade dos Municípios 
paulistas. 
O Ministério da Saúde irá colaborar 
com recursos para investimentos nos 
hospitais universitários, estratégicos 
na estruturação das redes regionais 
de atenção à saúde em todo o 
Estado de São Paulo. Para tanto, a 
SES-SP demandou investimentos 

com recursos federais da ordem de 
R$ 300 milhões em três anos. 
A SES-SP também comprometeu-
se a apresentar, para discussão 
com os Secretários Municipais de 
Saúde uma proposta de instituição 
de sistema de transporte sanitário, 
considerado essencial para o acesso 
e a integração dos serviços e que 
consome considerável soma de re-
cursos dos Municípios, em particu-
lar os de pequeno porte.

Maria do Carmo Cabral Carpintério

“É uma vitória, principalmente porque 
a SES-SP identificou a Atenção Básica 

como prioritária e também percebeu que o 
Município, sozinho, não dá conta”

2009/11
José Enio Servilha Duarte

Jorge Harada

2001/03  
2003/05

2007/09

“É um marco histórico e de vital importância 
para atingir o objetivo em áreas 

estratégicas. Espero que se concretize em 
uma agenda a curto prazo. Parabéns ao 

Arthur e sua Diretoria” 

Ex-presidentes que fizeram parte do processo de pactuação

“O acordo é um apoio fundamental para o 
importante papel da Atenção Básica nos 

Municípios. Significa um grande avanço no SUS 
do Estado de São Paulo” 

“O acordo é muito interessante, mas só 
acredito vendo. Vou comemorar o dia em 

que chegar recursos no Fundo Municipal de 
Saúde de Diadema e de todos os Municípios 

paulistas” 

Aparecida Linhares Pimenta
1987/88
1993/94
 2005/07
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Alexandre Padilha analisa mudanças e seu 
primeiro ano à frente do Ministério

Padilha cita a Atenção 
Básica como ordenadora e 
principal porta de entrada do 
SUS

Médico infectologista, formado 
pela Universidade Estadual 

de Campinas, o atual Ministro da 
Saúde Alexandre Rocha Santos 
Padilha, atua na política desde 
1989, quando se tornou membro 
da Coordenação Nacional das 
Campanhas do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.
Presente na saúde pública há mais 
de 10 anos, Padilha responde ao 
Jornal do COSEMS/SP sobre as 
mudanças no SUS durante sua 
gestão e analisa seu primeiro ano à 
frente do Ministério.

JC - Em sua opinião, quais 
serão os impactos do Decreto nº 
7.508/11 a curto, médio e longo 
prazo?
Alexandre Padilha: Os impactos 
estão sendo positivos, tendo em 
vista que o Decreto cumpre um 
papel importante no processo 
organizativo do SUS. Ele 
regulamenta aspectos referentes ao 
planejamento da saúde, a assistência 
e a articulação interfederativa, 
propiciando a qualificação da 
governança do SUS. Acreditamos 
que no médio e longo prazos, 
vamos melhor organizar o SUS 
com consequências positivas para 
a efetividade do direito à saúde, 
melhoria do acesso, transparência 
nas responsabilidades dos 
entes, dentre outros. Um SUS 
regionalizado, organizado em 
verdadeiras redes de atenção a 
saúde com a atenção primária 
como sua ordenadora e principal 
porta de entrada.

JC - Como o Senhor avalia o 
possível impacto da publicação 
da RENASE dentro de um 
contexto onde o mercado ainda 

exerce forte pressão sobre o 
poder público? Como fazer para 
que esta lista não represente a 
totalidade do que a indústria 
oferece à saúde?
Alexandre Padilha:  A RENASES 
é um grande avanço na transparência 
da garantia do direito à saúde.   A 
incorporação de tecnologias em 
saúde hoje está pautada pela Lei nº 
12401, a qual cria uma comissão de 
incorporação tecnológica em saúde. 
Essa comissão terá representantes 
do Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e do Conselho Federal de 
medicina (CFM), obrigatoriamente, 
além de ter que ser feita consulta 
pública. Ou seja, avaliamos que o 
risco de pressão do mercado ficará 
mais controlado.

JC - Atualmente, o SUS utiliza 
a RENAME, revisada a cada 
dois anos pela COMARE, como 
relação dos medicamentos es-
senciais, ou seja, aqueles que 
satisfazem às necessidades de 
saúde da maioria da população. 
O Decreto nº 7.508 propõe uma 
RENAME com a totalidade de 
medicamentos oferecidos pelo 
sistema. O Ministério entende 
que a RENAME, proposta pelo 
Decreto, vai substituir a relação 
dos medicamentos essenciais, ou 
manterá as duas relações com o 
mesmo nome?
Alexandre Padilha: O Decreto 
teve a intenção de explicitar para 
a sociedade quais os medicamen-
tos que estão incorporados no SUS 
e que devem estar disponíveis 
nos serviços como um direito dos 
cidadãos. O dispositivo do De-
creto, somado ao conteúdo da lei 
12.401, traz novo marco legal e 
uma nova forma de ver e entender 
a  incorporação de tecnologias ao 
SUS, acabando com a duplicidade 
de trabalhos entre a COMARE 
(Comissão Técnica e Multidici-
plinarde Atualização da Relação 

Nacional de medicamentos Es-
senciais) e a CITEC (Comissão de 
Incorporação de Tecnologias do 
SUS). Uma comissão trabalhava 
prioritariamente no âmbito da 
Atenção Básica e os medicamen-
tos cobriam até a segunda linha de 
tratamento, enquanto a outra atu-
ava majoritariamente nas análises 
de tecnologias de ponta, atendendo 
ao Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, entre 
outros, orientados pelo uso dos 
Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.
A partir de agora teremos apenas 
uma instância, a CONITEC - 
Comissão Nacional de Incorporação 
de Tecnologias no Sistema Único 
de Saúde,  um órgão colegiado de 
caráter permanente, integrante da 
estrutura regimental do Ministério 
da Saúde (MS). O objetivo é 
assessorar o MS na incorporação, 
exclusão ou alteração pelo SUS 
de novas tecnologias em saúde, 
como novos medicamentos, 
produtos e procedimentos bem 
como na constituição ou alteração 
de protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas. É ela que deverá 
realizar as análises das demandas 
por incorporação de tecnologias 
e propor a elaboração e a revisão 
da relação de medicamentos 
instituída pelo gestor federal do 
SUS (atribuições definidas na Lei 
12.401).

Não se trata de substituir uma 
relação em detrimento da outra 
ou deixar que as duas convivam 
juntas. Trata-se de atender ao dis-
posto na Lei e Decreto. A Relação 
Nacional de Medicamentos Essen-
ciais  pautada pelo Decreto trará na 
sua forma de organização os me-
dicamentos agrupados pelos Com-
ponentes da Assistência Farmacêu-
tica, e abrirá uma nova fronteira 
que diz respeito aos medicamentos 
de uso hospitalar e Insumos Far-
macêuticos.
Esta forma de organização deve 
deixar claro a todos os envolvidos 
quais são os medicamentos e 
insumos que os cidadãos têm 
direito e sob os quais o SUS tem a 
responsabilidade de fazer a gestão 
e garantir o acesso. Vivemos um 
novo patamar de organização 
e aprimoramento do SUS, e é 
fundamental trabalharmos a 
RENAME neste contexto. É 
necessário ampliar o debate e 
esclarecer  que não se trata de 
“perda” ou “ganho”, mas sim, do 
que exige a nova legislação.

JC -  Caso a autoridade mu-
nicipal ou estadual não assine 
o COAP, quais medidas serão 
aplicadas? O Senhor acredita na 
possibilidade de assinatura de 
alguns contratos ainda este ano?
Alexandre Padilha: Esta dis-
cussão está sendo feita no âmbito 

>Alexandre Padilha é o Ministro mais jovem em exercício

DIVULGAÇÃO
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remos à população brasileira pre-
venção, promoção e tratamento de 
qualidade.

JC -  Em relação às denúncias 
expostas nas reportagens de TV 
(globo), quanto à falta de médi-
cos no SUS, principalmente nas 
regiões Norte e Nordeste do País, 
quais seriam as principais estra-
tégias para atrair mais profis-
sionais ao sistema público de 
saúde?
Alexandre Padilha: É estratégia 
prioritária do Ministério da 
Saúde combater os desequilíbrios 
regionais na oferta de especialistas 
em medicina, além de detectar e 
suprir as novas necessidades do 
país, conforme mudam as doenças 
que atingem a população e o nível 
socioeconômico das pessoas. Nesse 
sentido, há diversos programas de 
capacitação profissional.
O Programa de Abatimento da 
dívida do FIES (Fundo de Finan-
ciamento ao Estudante do Ensino 
Superior), cujas medidas poderão 
beneficiar cerca de  9 mil recém-
formados em medicina. A ação 
visa combater desequilíbrios re-
gionais na oferta de especialistas e 
na Atenção Básica, contemplando 
2.282 municípios com carência 
de profissionais. Os médicos que 
ali atuarem terão abatimento de 
até 100% da dívida do FIES caso 
fiquem um ano e 100 meses no lo-
cal (o equivalente a pouco mais de 
nove anos). Além disso, 16 áreas 
da medicina darão aos recém-
formados que optarem por fazer 
residência médica em uma delas, 
extensão do prazo de carência do 
FIES por todo o período da residên-
cia. As especialidades médicas 

um projeto que seja bom para a 
saúde, no sentido de ter uma regra 
permanente e estável em relação 
ao financiamento do setor. O 
importante é que a regra seja estável 
e permanente e prepare o Brasil 
para os próximos anos para que 
nós possamos enfrentar o grande 
desafio que é ampliar ainda mais 
o acesso. E o Congresso Nacional 
tem as formas e a sensibilidade 
para encontrar a melhor forma de 
termos mais recursos para a saúde.

JC -  A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo não realiza 
a contrapartida necessária para 
o financiamento das UPAs e 
SAMU, conforme previsto nas 
respectivas portarias ministeri-
ais. Como o Senhor acredita que 
o Ministério poderia pressionar 
o Estado para uma definição?
Alexandre Padilha: As UPAs e o 
SAMU são programas importantes 
que contribuem para a melhoria 
do atendimento nas urgências e 
emergências no SUS. Estamos dia-
logando com a Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-SP) 
para ampliarmos a participação do 
estado nestes programas.

JC -  Em sua opinião, quais se-
riam as alternativas e estratégias 
para a melhoria da qualidade no 
atendimento e também para o fi-
nanciamento do SUS?
Alexandre Padilha: Este ano, 
demos início a uma série de ini-

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

“A regulamentação do 
texto da Emenda 29 
é necessária porque 
possibilita maior 
controle sobre o que é 
investimento na área 
e quanto cada ente, 
seja União, Estados e 
Municípios, tem que 
investir”. 
 Alexandre Padilha
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da Comissão Intergestores Tripar-
tite (CIT) e a previsão é que seja 
pactuada em  dezembro, pois as 
normas e fluxos já foram pactuadas. 
Outro ponto importante é a visão 
de aprimoramento dos processos 
de pactuação vigentes, tendo como 
base os aspectos organizativos do 
contrato. O contrato deverá ser as-
sinado por todos, sob pena de as 
mudanças que se propõem no SUS 
não surtirem os efeitos desejados 
no tocante ao fortalecimento da 
governança regional, aos aspec-
tos do planejamento integrado, a 
melhoria do acesso e a garantia da 
integralidade. Se o contrato fecha 
o ciclo das negociações/consensos 
entre os entes na região de saúde, 
esta ficará prejudicada se algum 
ente não quiser assiná-lo. Quanto 
às medidas referentes a quem não 
assinar o contrato, ainda serão dis-
cutidas no âmbito da CIT e MS.

JC -  Qual a sua expectativa so-
bre a proposta que tramita na 
Câmara, da EC-29, e da possível 
cobrança de um novo tributo 
para o financiamento da saúde?
Alexandre Padilha: A proposta 
foi aprovada na Câmara dos 
Deputados e agora o debate está  
no Senado. Essa discussão tem 
sido importante porque contribui 
para aprimorarmos a gestão na 
saúde. A regulamentação do texto 
da Emenda Constitucional nº 29 
é necessária porque possibilita 
maior controle sobre o que é 
investimento na área e quanto 
cada ente, seja União, Estados e 
Municípios, tem que investir. Isso 
contribui com outras ações que o 
MS tem feito de aprimoramento da 
gestão. Os serviços que ampliamos 
esse ano tem a ver com o esforço 
que fazemos de aprimorar a 
gestão, de economizar onde pode 
ser economizado e combater o 
desperdício. Isso nos permitiu 
ampliar programas como Saúde 
Não Tem Preço, que triplicou a 
distribuição de medicamentos de 
graça para hipertensos e diabéticos. 
Acreditamos que os parlamentares 
consigam construir um acordo para 

ciativas para aprimorar os serviços 
ofertados pelo SUS. Entre eles, 
destacamos a auditoria para verifi-
car  o funcionamento de todos os 
aparelhos de mamografia . Como 
resultado, verificamos que existem 
atualmente 1.514 mamógrafos que 
realizam exames de mama pelo 
SUS, dos quais 85% estão em fun-
cionamento. 
O número de mamógrafos é quase 
duas vezes maior que o necessário 
para cobrir toda a população 
brasileira, conforme parâmetro 
do Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), de um aparelho para 
cada 240 mil habitantes. Ainda 
assim, estamos trabalhando 
intensivamente para tornar o 
funcionamento e distribuição 
destes aparelhos mais eficientes.
Estamos reforçando os mecanismos 
de controle e gestão dos recursos da 
saúde. Já realizamos mais de 700 
auditorias neste ano, que resultaram 
na proposição de ressarcimento de 
aproximadamente R$ 95 milhões 
ao Fundo Nacional de Saúde. Por 
meio de Decreto presidencial (nº 
7.508, de 28 de junho de 2011) 
definimos que os Municípios só 
poderão receber verbas através de 
contas específicas para a saúde e 
terão de movimentar o dinheiro 
apenas por meios eletrônicos. O 
Decreto vetou ainda o saque em 
espécie, “na boca do caixa”, das 
transferências federais e, para 
efetuar pagamentos, as prefeituras 
têm agora de fazer depósito direto 
nas contas de seus fornecedores e 
prestadores de serviços.
Também adotamos neste ano no-
vas ferramentas como a utilização 
de banco de preços internacionais, 
negociação direta com os fabri-
cantes, centralização da compra de 
alguns produtos e atendimento a 
recomendações de órgãos de con-
trole, como o Tribunal de Contas da 
União. Com estas novas medidas, 
o Ministério da Saúde conseguiu 
economizar R$ 603,5 milhões em 
processos de aquisição de medi-
camentos e insumos para a saúde. 
Enfim, é aprimorando os serviços e 
monitorando os recursos que leva-

>Padilha na VI Conferência Estadual 
de Saúde, em Serra Negra
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demandadas conforme a realidade 
atual da população, o que vai 
nortear a criação das residências, 
que serão distribuídas conforme a 
necessidade de cada região.
No próximo ano terá início o Pro-
grama de Valorização dos Profis-
sionais na Atenção Básica, que 
consiste na aplicação de medidas 
de estímulo para que profissionais 
recém-formados (médicos, enfer-
meiros e cirurgiões dentistas, nesta 
fase inicial) optem por exercer sua 
profissão  na Atenção Básica,  por 
um ou dois anos, em localidades 
remotas ou em periferias de regiões 
metropolitanas necessitadas de 
provimento de atenção à saúde, re-
cebendo remuneração profissional, 
e moradia quando necessário. Aos 
profissionais que aderirem ao pro-
grama será concedido pontuação 
adicional nas provas de residên-
cia.

JC -  Como o Senhor avalia as 
universidades estaduais paulis-
tas, que se posicionaram contra 
a Portaria Interministerial nº 
2.087, a qual bonifica médicos 
recém-formados, que atuarem 
na Atenção Básica, nas provas 
de residência?
Alexandre Padilha: As 
universidades têm direito de 
autonomia e opinião que devem 
ser valorizados e preservados. 
Mas o Programa de Valorização 
do Profissional da Atenção 
Básica é uma proposta inovadora 
e deve receber contribuição de 
todos os atores: as universidades, 
os gestores e a população. A 
exemplo do que ocorre em vários 
países, é necessário o estímulo à 
interiorização. 
O MS, em parceria com o Ministério 
da Educação, apoiados em pesquisa 
realizada com formandos de todo 
o País, optou que esse incentivo 
pudesse ser, não só pelo bônus 
para os concursos de residência, 
mas também por supervisão 
à distância e semipresencial, 
contratos adequados com os 
gestores municipais, apoio pelo 
telessaúde e conteúdos de educação 
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são as seguintes: Anestesiologia; 
Cancerologia (cirúrgica, clínica e 
pediátrica); Cirurgia Geral; Clínica 
Médica; Cirurgia geral; Geriatria; 
Ginecologia e obstetrícia; Me-
dicina de família e comunidade; 
Medicina Intensiva; Medicina Pre-
ventiva e Social; Neurocirurgia; 
Patologia; Pediatria; Psiquiatria; 
Radioterapia; Traumatologia e Or-
topedia.
O Pró-Residência, que oferta anu-
almente mil bolsas de residência 
em regiões onde há falta de espe-
cialistas. As regiões prioritárias são 
Centro-Oeste, Norte e Nordeste. O 
Pró-Saúde oferece recursos para 
o aperfeiçoamento de 354 cursos 
de graduação em saúde, com a fi-
nalidade de formar profissionais 
de acordo com as necessidades do 
SUS.  O programa é parceria com 
o Ministério da Educação e Orga-
nização Pan-Americana de Saúde 
(Opas).  O Pet Saúde concede 11 
mil bolsas por ano para docentes, 
estudantes e profissionais dos 
serviços de saúde em Atenção 
Básica, Saúde Mental e Vigilância 
em Saúde, em cursos orientados 
para as necessidades do SUS.
O Programa Nacional Telessaúde 
Brasil oferece teleassistência e 
teleducação aos profissionais que 
atendem na Atenção Primária no 
SUS. Por meio de ferramentas de 
tecnologias da informação, espe-
cialistas orientam a distância os 
profissionais de saúde que estão 
em contato direto com o paciente, 
de acordo com as situações do dia-
a-dia.
Atualmente, o Ministério está 
elaborando um Plano Nacional de 
Qualidade na Educação Médica,  
que vai estabelecer metas 
de qualidade, quantidade e 
distribuição da oferta de vagas de 
graduação e residência médica de 
forma equânime pelo país. A meta 
é financiar 4 mil novas vagas de 
residência até 2014 e, até 2022, 
garantir uma vaga na residência 
para cada formando.
No momento, está sendo 
realizado um levantamento das 
especialidades médicas mais 

permanente pela UNASUS. Para 
esses incentivos à parceria com 
todas as universidades, inclusive 
as paulistas, é fundamental.  
Entendemos que o programa é 
didático uma vez que propicia 
o compromisso social, reativa 
os princípios altruístas, muito 
presentes nos profissionais 
da saúde, possibilita  a real 
compreensão do Estado brasileiro 
e incentiva os novos profissionais 
a  valorizarem seu compromisso 
com a saúde do país.

JC -  Qual sua avaliação deste 
primeiro ano à frente do Minis-
tério da Saúde?
Alexandre Padilha: Após quase 
um ano à frente da pasta da Saúde, 
demos passos significativos  para 
atingirmos a nossa  grande ob-
sessão: garantir acesso e atendi-
mento de qualidade aos usuários 
do SUS. Com certeza, mesmo que 
ainda de forma modesta, as pes-
soas já começam a sentir melhoras 
nos serviços públicos de saúde. 
Exemplo disso, são os 11 medi-
camentos para hipertensão e dia-
betes distribuídos gratuitamente 
por meio do programa Saúde Não 
tem Preço. Com isso, ampliamos 
em 239% o acesso ao tratamento 
dessas doenças e já temos  mais de 
20 mil farmácias credenciadas em 

todo o  País.
Na Rede de Atenção à Mulher 
implantamos o Rede Cegonha 
e o programa de Combate E 
Prevenção ao Câncer de Mama 
e Colo de Útero. Por meio do 
rede cegonha a gestante terá 
ampliação de exames pré- natal 
além de boas práticas de atenção 
ao parto. Já no programa de 
prevenção de câncer de colo de 
útero e mama , só neste semestre, 
foram realizados mais de 5,6 
milhões de exames de citologia, 
conhecido exame de prevenção 
contra esses tipos de câncer.
Ainda com relação ao acesso e 
qualidade, lançamos  em julho 
último PMAQ-AB (Programa de 
melhoria do Acesso e Qualidade 
da Atenção Básica), com a adesão 
de de 440 Municípios de 17.669 
equipes da Atenção Básica.
Dando prosseguimento  ao aten-
dimento de qualidade, lançamos 
agora em novembro dois impor-
tantes programas que fazem parte 
da rede Saúde Toda Hora: O SOS 
Emergência e o Melhor em Casa, 
em solenidade com a presença da 
presidente Dilma Rousseff.
Em parceria com Estados e Mu-
nicípios, o SOS Emergência im-
plementará, inicialmente, ações 
em 11 hospitais de grande porte, 
visando a melhoria da gestão, 
qualificar  e ampliar o acesso 
dos pacientes, além de reduzir o 
tempo de espera e garantir aten-
dimento ágil e humanizado. 
Já o Melhor em Casa ampliará o 
atendimento domiciliar e, com 
isso, ajudará a reduzir a demanda 
por internação nos hospitais.
Outro grande desafio da nossa 
gestão tem sido o combate 
ao desperdício. Com isso, foi 
possível atingir uma economia 
de R$ 603,5 milhões na aquisição 
de medicamentos e insumos, 
com a compra centralizada 
no MS. Em parceria com a 
CGU implantamos o Portal 
Transparência que contribuirá 
para o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de controle sobre os 
repasses federais.

“As universidades têm 
direito de autonomia 
e opinião que devem 
ser valorizados e 
preservados. Mas 
o Programa de 
Valorização do 
Profissional da 
Atenção Básica é uma 
proposta inovadora 
e deve receber 
contribuição de todos 
os atores”.  
 Alexandre Padilha
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COSEMS/SP considera fábrica do Instituto Butantan 
estratégica para autossuficiência do país

> Diretoria do COSEMS/SP apoia financiamento para fábrica de hemoderivados

COSEMS/SP

Após visita ao Instituto Butan-
tan, vinculado à Secretaria 

de Estado da Saúde (SES-SP), 
em 16 de novembro, a diretoria 
do COSEMS/SP expediu ofício 

ao Ministro Alexandre Padilha 
externando o apoio e solicitando 
ao governo federal  a adoção de 
providências para o financiamento 
da obra, a fim de tornar realidade a 

conclusão da implantação da fábri-
ca de biocomponentes derivados 
do sangue, em São Paulo. 
Com mais de 110 anos de história, o 
Instituto é um dos maiores centros 
de pesquisa biomédica do mundo, 
e hoje é responsável pela produção 
de mais de 93% do total de soros 
e vacinas produzidos no Brasil, o 
que o torna imprescindível e de 
relevância estratégica para a saúde 
pública brasileira. 
O Gerente de Projetos e Planeja-
mento, Ricardo Tolentino, apresen-
tou as instalações da nova fábrica, 
e também, os projetos desenvolvi-
dos atualmente pelo Instituto. 
Temos hoje em nosso país, duas 
iniciativas sinérgicas para viabilizar 
a suficiência nacional na produção 

hemoderivados. Uma delas diz 
respeito à planta em construção 
pela HEMOBRAS, no Estado 
de Pernambuco, de reconhecida 
importância. A outra se refere 
à Fábrica de Hemoderivados 
no Instituto Butantan, também 
em construção, viabilizada com 
recursos públicos. 
O desenvolvimento das duas inicia-
tivas, conjuntamente, é de vital im-
portância para a assistência à saúde 
no País e, também, para o desen-
volvimento tecnológico. Trata-se, 
ainda, de uma decisão estratégica 
para a autossuficiência do país no 
tocante à produção de insumos, 
dos quais temos total dependência 
externa, com custos significativos 
para o sistema público de saúde. 

Brasília: 14ª Conferência Nacional de Saúde 
apresenta mais de 340 propostas

O Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães, em Brasília, recebeu 
a 14ª Conferência Nacional de 
Saúde, de 30 de novembro a 4 de 
dezembro. Considerado o maior 
evento de saúde pública do País, a 
Conferência teve como tema cen-
tral ‘Todos usam SUS! SUS na Se-
guridade Social, Política Pública, 
Patrimônio do Povo Brasileiro’, 
e como eixo principal, ‘Acesso e 
Acolhimento com Qualidade – Um 
desafio para o SUS’.
 “Cada delegado aqui presente aju-
dou a construir mais de 4 mil Con-
ferências por todo o Brasil. A Con-
ferência é um espaço de coesão, 
serve para cada um trazer questões 
para discussão. É um espaço aber-

to”, discursa o Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, na cerimônia 
de abertura do evento.
Os delegados da Conferência fi-
nalizaram, na noite de sábado (3), 
a votação das 346 propostas con-
solidadas distribuídas em 15 dire-
trizes. Entre as propostas mais 
debatidas pelos grupos estão: o 
modelo de gestão do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS); a relação en-
tre o setor público e privado; e o 

Foram 17 grupos de trabalho 
discutindo mais de 300 
propostas. Evento de saúde 
pública é considerado o 
maior do País  

exercício do controle social dentro 
dos Conselhos de Saúde no que diz 
respeito à eleição dos presidentes 
dessas instâncias deliberativas. De 
acordo com Comissão de Relatoria 
da Conferência, os grupos con-
seguiram, mesmo com algumas di-
vergências, garantir o término dos 
trabalhos.

Conquista paulista
No sábado, o destaque ficou para 

a segunda colocação do Município 
de Diadema na quarta edição do 
Prêmio Sergio Arouca de Gestão 
Participativa – 2011, com o tra-
balho ‘Participação da comuni-
dade no SUS de Diadema/SP’, 
elaborado pela Secretária Munici-
pal de Saúde (SMS), Aparecida 
Linhares Pimenta e colaboradores. 
Já o Município de Várzea Paulista 
conquistou o sexto lugar com o 
tema: ‘O Apoio Institucional como 
Estratégia de Democratização da 
Gestão da Saúde em Várzea Pau-
lista: Uma História de Reflexões e 
Vínculos’, e autoria do SMS, Luis 
Fernando Nogueira Tofani.

CAROLINE ROCHA/CONASEMS

>Aparecida Pimenta recebe prêmio

>Discurso do Ministro da Saúde durante abertura da Conferência

> Diretoria do COSEMS/SP apoia financiamento para fábrica de hemoderivados

COSEMS/SP
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XXVI Congresso do COSEMS/SP: Vem aí o  
III Prêmio David Capistrano 

A programação completa 
será divulgada no site do 
evento, em dezembro. Confira 
os temas dos trabalhos e o 
local de inscrição

1. Rede de Atenção à Saúde 
a. Integração da rede básica 
de saúde com outros níveis do 
sistema; 
b. Articulação entre serviços de 
Vigilância e Assistência; 
c. Dispositivos para integração da 
rede; 
d. Organização de linhas de cuida 
do ou redes temáticas (materno 
infantil, hipertensão, diabetes, 
violência, urgência e emergência, 
dentre 
outras) ;
e. Outros. 
2. Enfrentando os novos desafi-
os da Saúde Mental 
a. Serviços substitutivos; 
b. Atenção às pessoas em uso abu-
sivo de Álcool e outras drogas; 
c. Intersetorialidade; 
d. Geração de renda e Moradia; 
e. Outros.
3. Assistência farmacêutica e o 
uso racional de medicamentos 
a. Atenção farmacêutica na rede 

de saúde; 
b. Controle de medicamentos; 
c. Estratégias para adesão à  terapia 
medicamentosa; 
d. Integração com a equipe de saúde 
– o uso da informação para melhorar 
a qualidade da assistência; 
e. Humanização do atendimento; 
f. Outros. 
4. Atenção Básica 
a. Atenção domiciliar; 
b. Trabalhos com outras redes soci-
ais de apoio; 
c. Equipes de referência; 
d. Equipes matriciais de apoio; 
e. Gestão do cuidado; 
f. Humanização do cuidado e seus 
dispositivos; 
g. Outros 
5. Proteção, promoção e Vigilân-
cias em saúde 
a. Estratégias de promoção; 
b. Vigilância Ambiental; 
c. Vigilância Sanitária; 
d. Vigilância Epidemiológica; 
e. Saúde do Trabalhador; 

f. Zoonoses; 
g. Laboratório de Saúde Pública; 
h. Serviço de Verificação de Óbito; 
i. Outros; 
6. Experiências de reorganização 
de processos de gestão 
a. Modelos para gestão de prestado-
res; 
b. Contratualização; 
c. Programação e regulação por 
linhas de cuidado; 
d. Organização de centrais de regu-
lação; 
e. . Monitoramento e avaliação 
como suporte para gestão; 
f. Experiências em auditoria clínica 
e analítica; 
g. Planejamento em saúde; 
h. Gestão do Fundo Municipal de 
Saúde; 
i. Informação como base para o 
planejamento e gestão; 
j. Implantação do Pacto/Decreto nº 
7508; 
k. Outros. 
7. Gestão de pessoas, trabalho e 

O Município de Marília sediará 
o XXVI Congresso de Secre-

tários Municipais de Saúde do Es-
tado de São Paulo - COSEMS/SP, 
de 6 a 9 de março de 2012. Com 
o tema central ‘Redes de Aten-
ção à Saúde: Compartilhando Re-
sponsabilidades’, o evento contará 
também com a ‘X Mostra de Ex-
periências Exitosas dos Municí-
pios’ e será realizado no campus 
da Universidade de Marília (UNI-
MAR).
Do conjunto de trabalhos 
expostos, dez serão selecionados 
para recebimento do III Prêmio 

David Capistrano, enquanto 
outros serão destacados para 
Menção Honrosa, prêmio que 
representa o reconhecimento do 
mérito dos atores envolvidos e 
serve de incentivo às experiências 
transformadoras do SUS na gestão 
municipal.
A solenidade de entrega dos 
prêmios será realizada durante 
a cerimônia de encerramento do 
Congresso, no dia 09 de março.
As inscrições para os trabalhos 
serão realizadas a partir do dia 21 
de novembro de 2011, até 31 de ja-
neiro de 2012, por meio de formu-
lário web, que estará disponível, 
em breve, na página do COSEMS/
SP: www.cosemssp.org.br, através 
das instruções detalhadas no site 
da instituição. Para mais informa-
ções ligue: (11) 30668259. 
Confira os temas dos trabalhos:

Educação em Saúde 
a. Estratégias de gestão de pessoas 
e trabalho; 
b. Plano de carreiras, cargos e 
salários; 
c. Avaliação de desempenho; 
d. Educação permanente; 
e. Integração ensino/rede de 
serviço; 
f. Outros. 
8. Controle social 
a. Conselhos Municipais de 
Saúde; 
b. Conselhos Gestores de Saúde; 
c. Capacitação de conselheiros; 
d. Participação social; 
e. Ouvidorias; 
f. Outros.
9. Cuidado Hospitalar 
a. Atenção domiciliar; 
b. Humanização do cuidado; 
c. Trabalho em equipe; 
d. O Hospital integrado à rede de 
serviços; 
e. Outros.

Temas
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