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COSEMS/SP prepara últimos 
detalhes para o XXVI Congresso

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS
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Arthur Chioro, Presidente do COSEMS/SP, Helvécio Miranda Magalhães 
Júnior, Secretário de Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde e José 
Fernando Casquel Monti, Vice-Presidente do COSEMS/SP, presentes 
na reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que reconheceu a 
Atenção Básica como estruturante das Redes Regionais de Atenção à Saúde 
(RRAS). Veja na pág. 2
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Confira a Carta de Brasília, aprovada 
em plenária final da  14ª Conferência 
Nacional de Saúde pág. 7

Município de Marília sediará evento. Confira nesta edição os cursos e valores das 
inscrições para o XXVI Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de SP

Secretário de 
Estado da Saúde 
de SP analisa 
seu primeiro 
ano de gestão 
e traça novas 
perspectivas para 
a saúde do Estado  
Veja entrevista completa na 
pág. 4@cosemssp

www.cosemssp.org.br
Cosems SP NOVO PORTAL

Mais informação e interatividade
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Iniciamos o ano de 2012 com grandes perspectivas para os Municípios e para o SUS 
em São Paulo. Fruto de um ano de negociação entre a Secretaria de Estado da Saúde 
e o COSEMS/SP, chegou-se a um consenso que foi consubstanciado na Deliberação 
CIB 68/11 envolvendo compromissos bipartites (Municípios e Estado) para co-
financiamento da Atenção Básica, implantação de uma política estadual de regulação 
assistencial e investimentos em sistemas logísticos de transporte sanitário, visando 
o desenvolvimento do SUS. O compromisso assumido pelo Secretário de Estado da 
Saúde (vide entrevista nesta edição) de instituir repasse regular a todos os Municípios 
do Estado para custeio da Atenção Básica tem sido uma bandeira histórica do COSEMS/
SP, que agora pode se concretizar. Em relação à regulação, a implantação de centrais 
reguladoras considerando-se as áreas territoriais das RRAS, integradas com as unidades 
reguladoras municipais e compondo complexos reguladores, propiciará avanços no 
acesso e gestão da rede assistencial no Estado. Já a estruturação do transporte sanitário 
no Estado, considerando as redes e regiões de saúde, pode otimizar os serviços 
municipais hoje existentes agregando instrumentos e tecnologias de logística. Tais 
debates terão seu aprofundamento no nosso Congresso, de 6 a 9 de março, em Marília, 
e no processo de construção das redes temáticas propostas pelo Ministério da Saúde, 
já em andamento (Cegonha, Urgência e Emergência e Psicossocial). Certamente 
este será um ano de muito trabalho. Desejamos a todos muita saúde em 2012!     

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

Após Deliberação da Comissão Intergestores 
Bipartite, Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo co-financiará Atenção Básica do Estado

O COSEMS/SP, junto à 
Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo (SES-SP), garantiu 
acordo celebrado na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), 
do dia 08 de dezembro, onde a 
SES-SP reconhece a Atenção 
Básica (AB) como componente 
estruturante das Redes 
Regionais de Atenção à Saúde 
(RRAS) e Redes Temáticas, e 
também participará de seu co-
financiamento, em conjunto com 
União e Municípios.
Com a presença do Secretário 
de Atenção à Saúde (SAS), 
do Ministério da Saúde (MS), 
Helvécio Miranda Magalhães 
Júnior, a Deliberação CIB nº 

68, de 13 de dezembro de 2011, 
homologa as tratativas realizadas 
em novembro, onde o Presidente 
do COSEMS/SP, Arthur Chioro 
se reuniu com o Secretário de 
Estado da Saúde, Giovanni Guido 
Cerri e com o próprio Secretário 
da SAS, para definirem diretrizes 
que permitirão significativos 

avanços para diversas políticas 
estratégicas em São Paulo.
“Trata-se de um fato histórico 
e da possibilidade concreta da  
corresponsabilidade do financia-
mento. A estruturação da Aten-
ção Básica pode, e deve, se com-
portar como gestora do processo 
produtivo”, ressalta Magalhães.

A Deliberação CIB não estabelece 
a porcentagem que a SES-SP 
repassará, via Fundo Estadual 
de Saúde (FES), aos Municípios, 
porém, o co-financiamento será 
realizado, segundo o documento, 
de forma regular para todos 
os 645 Municípios paulistas. 
“Realizamos o primeiro passo. 
Agora nos resta pactuar na 
próxima CIB os critérios que 
serão utilizados para o novo 
repasse”, diz Chioro.
Também foram pactuados o 
reconhecimento da necessidade 
de implantação de Centrais 
de Regulação levando em 
consideração as RRAS, como 
forma de aprimorar a equidade 
na atenção à saúde, assim como 
o transporte sanitário como 
elemento logístico indispensável 
para garantia de assistência 
integral no âmbito do SUS.

COSEMS/SP

> Helvécio Miranda Magalhães (esq) José Manuel de Camargo Teixeira e 
Arthur Chioro (dir), durante a CIB realizada dia 8 de dezembro

O Secretário de Atenção 
à Saúde, do Ministério da 
Saúde, acompanhou a última 
reunião da CIB de 2011
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COSEMS/SP se prepara para seu XXVI 
Congresso, no mês de março, em Marília

As inscrições para os 
trabalhos já estão abertas. 
Veja os valores e descontos 
para os Municípios

> Vice-Presidente do COSEMS/SP, José Fernando Casquel Monti, durante             
Lançamento oficial do XXVI Congresso, na UNIMAR

FULLTIME

O COSEMS/SP se  prepara para  
mais uma jornada  de   enfrenta-
mentos e conquistas. Ao longo de 
seus 23 anos, a associação sempre 
realizou eventos anuais, que pos-
teriormente passaram a ser orga-
nizados no formato de Congres-
sos, sistematizando as bandeiras 
de luta, diretrizes, posicionamen-
tos políticos, prioridades de atu-
ação da associação e a oportuni-
dade de atualização nas políticas 
públicas de saúde (cursos).
Desta vez, o Município de Marília 
foi escolhido para receber, entre 
os dias 6 e 9 de março, o XXVI 
Congresso de Secretários Munici-
pais de Saúde do Estado de São 
Paulo, com o tema central ‘Redes 
de Atenção à Saúde: Compartil-
hando Responsabilidades’. 
Considerado um espaço democráti-
co para debates sobre o aprimo-
ramento do SUS, o Congresso 
também contará com a ‘X Mostra 
de Experiências Exitosas dos Mu-
nicípios’ e será realizado no cam-
pus da Universidade de Marília 
(UNIMAR). Além da Mostra, o 
evento promoverá cursos e rodas 
de conversas com os principais 
nomes da saúde pública do País.
Os destaques serão as Grandes 
Conversas, que ocorrerão 
durante  três dias do Congresso, 
consideradas as principais 
atividades do evento, com os 

temas: ‘Redes de Atenção à 
Saúde: o desafio da integralidade’; 
‘A sustentabilidade da Atenção 
Universal à Saúde’; ‘Desafios 
para Implantação de Redes 
Temáticas’.
”Estamos passando por um mo-
mento de grande avanço nas pac-
tuações e conquistas para o SUS. 
O Congresso será uma oportuni-
dade para a troca de experiências 
e também para discutirmos, dem-
ocraticamente, os processos de 
aprimoramento da saúde pública 
estadual e nacional”, declara o 
presidente do COSEMS/SP, Ar-
thur Chioro.

Trabalhos
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 já 
estão disponíveis e serão realizadas 
até 31 de janeiro de 2012, por meio 
de formulário web, disponível na 
página do COSEMS/SP: www.
cosemssp.org.br, 
através das instruções detalhadas no  
site da instituição.  

Valores de inscrição do XXVI Congresso

Congresso sem curso
Congresso com curso
Somente curso

Até  
15/02/2012

de 16 a  
29/02/2012

Durante o  
evento

120,00
180,00
80,00

165,00
240,00
110,00

200,00
280,00
130,00

Valores de inscrição para Secretários Municipais 
de Saúde, em dia com a contribuição associativa 

Congresso sem curso
Congresso com curso

Até  
15/02/2012

de 16 a  
29/02/2012

Durante o  
evento

80,00
110,00

100,00
150,00

120,00
180,00

*Cada curso terá duração de 8 horas, em 2 dias
*Esse desconto se aplica, exclusivamente, à inscrição do(a)     
Secretário(a) Municipal de Saúde

1- Assistência Farmacêutica nas Redes de Atenção
2 - Atenção Básica na coordenação das Redes de Atenção
3 - Construindo a Rede de Atenção em Álcool e Outras Drogas
4 - Contratualização de Serviços de Saúde
5 - Rede Materno Infantil: implantação da Rede Cegonha
6 - Normas e procedimentos do Fundo Municipal de Saúde:                           
     preparando o final da Gestão
7 - O cuidado em Saúde Mental
8 - Redes de Urgência e Emergência no SUS
9 - Regulação da Atenção à Saúde
10 - Vigilância em Saúde – Possibilidades e Desafios da 
       Atuação e Gestão Integradas

Confira os cursos oferecidos no evento

Inscrições gratuitas para as Secretarias Municipais de 
Saúde que tenham inscritos seus funcionários conforme 
segue:
Congresso sem curso
Congresso com curso
Congresso com curso

a cada 5 inscrições
a cada 5 inscrições
a cada 8 inscrições 1 grátis

1 grátis
1 grátis
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Secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido 
Cerri, analisa 2011 e define prioridades do Governo
Cerri analisa 1º ano frente 
à Secretaria e traça novas 
perspectivas para a saúde 
pública do Estado

Nascido em Milão, na Itália, o 
Secretário de Estado da Saúde de 
São Paulo, Giovanni Guido Cerri, 
é médico radiologista e professor 
titular da Faculdade de Medicina 
da USP (FMUSP). 
Na FMUSP, iniciou seu trabalho 
como professor em 1979. Fez dou-
torado e livre-docência, e tornou-se 
professor titular em 1996. Foi dire-
tor clínico do Hospital das Clíni-
cas da FMUSP de 1999 a 2002 e 
dirigiu a Faculdade entre 2002 e 
2006. Já entre 2008 e 2010 dirigiu 
o Instituto do Câncer do Estado de 
São Paulo (Icesp) onde presidiu 
os Conselhos Diretores do Icesp e 
do Instituto de Radiologia (InRad/
HCFMUSP). 
O Secretário também é membro 
do Conselho de Administração do 
Hospital Sírio Libanês, do Con-
selho Consultivo das Fundações 
Faculdade de Medicina e Zerbini, 
e do Conselho Fiscal da Associa-
ção Médica Brasileira (ABM). 
Cerri possui 22 livros publicados e 
mais de 30 prêmios conquistados, 
incluindo o Prêmio LAFI de Ciên-
cias Médicas (1984). Em 2010, 
ganhou o Prêmio Jabuti de Litera-
tura na área de Ciências. Confira a 
entrevista:
JC - Como o Senhor avalia este 
primeiro ano à frente da SES-
SP?
Giovanni Cerri: Neste primeiro 
ano de gestão tivemos muitos 
desafios, muito trabalho, sendo 
um ano de avanços e conquistas. 
Em 2011 o Governo de São Paulo 
destinou quase R$ 15 bilhões para 
a saúde, aplicando mais de 12% 
da arrecadação líquida do Estado, 
investindo prioritariamente na 
ampliação da assistência médica, 

modernização de hospitais, com 
novas tecnologias, e em um 
programa inédito de combate ao 
álcool na infância e adolescência. 
Em apenas um ano, três novos 
hospitais foram inaugurados, 
somando 259 leitos à rede 
estadual de leitos hospitalares. 
Cinco Ambulatórios Médicos 
de Especialidades (AMEs) 
iniciaram suas atividades em 2011, 
disponibilizando à população 
mais 513 mil consultas e 1,3 
milhão de exames por ano. A rede 
de reabilitação Lucy Montoro 
inaugurou em 2011 duas novas 
unidades ambulatoriais, uma em 
São José dos Campos e a outra em 
São José do Rio Preto, além de 
uma nova e moderna unidade de 
internação na zona sul da capital.
O combate ao álcool e às drogas 
na infância e juventude, umas das 
prioridades da atual gestão, gan-
hou forma com a promulgação da 
Lei Antiálcool para menores, proi-
bindo a venda, o oferecimento e o 
consumo de bebidas alcoólicas a 
menores de idade em estabeleci-
mentos comerciais, evitando a in-
gestão precoce de bebidas alcoóli-
cas entre os jovens paulistas. 
Mais de R$ 100 milhões foram in-
vestidos em inovações científicas e 
tecnológicas, visando oferecer um 
atendimento de alto padrão para a 
população, como a modernização 

do setor de urologia e a implanta-
ção de um moderno centro de re-
produção humana no Hospital das 
Clínicas da FMUSP, além da im-
plantação da primeira central online 
de vagas de urgência e emergên-
cia pelo SUS do Brasil. Instalada 
na capital, esta central monitora a 
disponibilidade de vagas de leitos 
e agiliza a transferência de pa-
cientes com quadros graves e que 
precisam ser internados em leitos 
de Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) ou de procedimentos com-
plexos, como cirurgias cardíacas 
ou cirurgias neurológicas. 
Em 2011 o governo paulista tam-
bém obteve a aprovação do plano 
de carreiras da Secretaria, com a 
reestruturação de cargos e salários, 
o que resultou em um aumento de 
até 40% na remuneração paga aos 
servidores da saúde estadual.
São Paulo se orgulha em investir 
em saúde rigorosamente o estabe-
lecido pela Emenda Constitucional 
nº 29, conforme atestam os mais 
recentes balanços publicados pelo 
Ministério da Saúde (MS).

JC - A comunicação e entendi-
mento regular e permanente en-
tre todos os entes federados é a 
base para sustentação das Políti-
cas Públicas de Saúde. Como o 
Senhor avalia essa relação em 
2011?
Giovanni Cerri: Penso que 
avançamos muito nesta questão 
no primeiro ano de governo, 
estreitando ainda mais as relações 
com o MS e também com os 
gestores municipais de saúde, neste 
último caso, com o imprescindível 
apoio do COSEMS/SP e de seu 
Presidente, Arthur Chioro. No plano 
federal, mantemos relacionamento 
bastante próximo com o Ministro 
Alexandre Padilha, nosso colega 
de Faculdade de Medicina da USP, 
com quem estivemos de forma 
rotineira em 2011, em Brasília e 

São Paulo, trocando informações, 
experiências e projetos conjuntos 
para aprimorar a assistência 
prestada aos usuários do SUS. 
Uma das parcerias, anunciada 
recentemente, foi o termo de 
cooperação firmado entre o 
Instituto Butantan, do governo 
paulista, e a Hemobrás, da União, 
para a produção de derivados 
do sangue, como albuminas e 
imunoglobulinas. 
A integração sólida e consistente 
entre as três esferas é fundamental 
para evitar sobreposições de ini-
ciativas ou ações isoladas. 

JC - O fortalecimento da 
regionalização para a construção 
da integralidade das ações 
em saúde é prioritária para 
Municípios, Estados e País, e 
também uma das diretrizes 
do Plano Estadual de Saúde 
2012/ 2015 de São Paulo. Qual 
a importância da implantação 
das RRAS? Quais as principais 
metas para 2012?
Giovanni Cerri: Este é o grande 
desafio da gestão da saúde 
estadual. É fundamental garantir 
que todas as 17 regionais de 
saúde de São Paulo sejam dotadas 
de equipamentos hospitalares, 
médicos e profissionais de saúde, 
nos diferentes níveis de assistência, 
para receber e atender os pacientes 
do SUS. Do mesmo modo, é 
preciso haver fluxos bem definidos 
entre os serviços, para que haja 
racionalidade no atendimento 
aos pacientes, evitando que casos 
simples sejam atendidos em 
hospitais especializados.
Evidentemente a cidade de São 
Paulo é um polo importante de 
saúde, com hospitais públicos e 
privados de ponta, e por isso há 
uma demanda natural de pacientes 
que procuram os serviços da capi-
tal. Não somente as pessoas que 
moram no interior, mas também 

DIVULGAÇÃO SES-SP

> Giovanni é professor titular da 
faculdade de medicina da USP
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“Um grupo técnico 
da Atenção Básica da 
SES-SP está estudando 
neste momento a 
forma como se dará 
este cofinanciamento, 
para reforçar ainda 
mais a Atenção 
Básica prestada 
pelos Municípios por 
intermédio da rede de 
Unidades Básicas de 
Saúde e do programa 
Estratégia Saúde da 
Família”.  
 Giovanni Guido Cerri

de outros Estados, vêm a São Pau-
lo para se tratar, em razão da ex-
celência dos serviços. Já iniciamos 
a reorganização da rede estadual, 
começando pela Baixada Santista, 
que acaba de ganhar uma unidade 
do Instituto Emílio Ribas de Infec-
tologia na cidade do Guarujá, além 
de um centro de oncologia em San-
tos que deve ser inaugurado neste 
ano. 
Também deveremos inaugurar no-
vos hospitais em Botucatu, São 
José do Rio Preto e São José dos 
Campos, além de outros 14 AMEs, 
que são unidades ambulatoriais de 
alta resolutividade, pelo interior do 
Estado. 

JC - Como se dará o co-financi-
amento da Atenção Básica, nos 
Municípios, pela SES-SP em 
2012, como consta na Delibera-
ção CIB nº 68 de 13/12/2011?
Giovanni Cerri: Um grupo téc-
nico da Atenção Básica (AB) da 
SES-SP está estudando neste mo-
mento a forma como se dará este 
cofinanciamento, para reforçar 
ainda mais a AB prestada pelos 
Municípios por intermédio da rede 
de Unidades Básicas de Saúde e 
do programa Estratégia Saúde da 
Família. A resolutividade da AB é 
fundamental para que os pacientes 
tenham seus problemas de saúde 
mais simples solucionados de for-
ma ágil, evitando sobrecarregar os 
serviços de saúde secundários e 
terciários, que são unidades para 
atendimento dos casos mais graves 
e complexos. É importante res-
saltar que a SES-SP já auxilia os 
serviços de AB dos Municípios por 
meio do programa Qualis Mais, 
que foi ampliado e hoje atende a 
mais de 400 cidades, com repasses 
anuais no valor de R$ 30 milhões.

JC - O processo de mudança e 
descentralização na Regulação 
dos serviços de saúde, pactuado 
na Deliberação CIB nº 68, de 13 
de dezembro de 2011, inclui to-
dos os serviços oferecidos pelo 
SUS-SP? 
Giovanni Cerri: Os serviços de 

saúde incluídos neste processo 
serão definidos pelo Grupo Técni-
co de Regionalização, em parceria 
com os gestores municipais. É fun-
damental que haja integração entre 
as Centrais de Regulação, tanto da 
esfera estadual quanto dos Municí-
pios, e que esta Regulação abranja 
todos os serviços de saúde ofereci-
dos pelo SUS-SP.

JC - Em que situação se encontra 
a implantação das Redes Temáti-
cas de Urgência e Emergência 
no Estado de São Paulo? Qual o 
principal papel do Estado?

Giovanni Cerri: O Estado já se 
organizou, criando um grupo con-
dutor para a Rede de Urgência e 
Emergência e já elaborou docu-
mento de orientação a todos os De-
partamentos Regionais de Saúde 
(DRS), uma espécie de “passo a 
passo” de implantação das Redes 
Temáticas nas Redes Regionais de 
Assistência à Saúde. Inicialmente, 
de acordo com a diretriz do MS, 
estão sendo priorizadas as regiões 
metropolitanas da Grande São Pau-
lo, Baixada Santista e Campinas.

JC - Como as universidades 
públicas paulistas podem 
contribuir pra minimizar 
a falta de profissionais na 
assistência? Existe formação nas 
universidades para a atuação 
de profissionais no SUS-SP e 
pesquisas acadêmicas? Qual o 
papel dos hospitais universitários 
como serviço de assistência à 
população? Em sua opinião, qual 
seria a melhor estratégia? 
Giovanni Cerri: É importante 
destacar que não somente as 
universidades públicas, mas 
também as particulares, são 
importantes na formação de pessoal 
para os sistemas de saúde público e 
privado, que são complementares, 
em São Paulo. O gargalo da 
formação não está na quantidade 
de profissionais, mas sim em 
algumas especialidades. Hoje 
existem 14 categorias profissionais 
de saúde reconhecidas por leis, 

que se desdobram em 354 sub ou 
super especialidades. No caso da 
medicina, especialidades como 
pediatria, anestesia, cirurgia 
cardiovascular, endocrinologia, 
oncologia são as que mais sofrem 
com a falta de profissionais. Além 
destas categorias profissionais, 30 
mil profissionais por ano passam 
em treinamento em ares técnicas 
como enfermagem e imagem, por 
exemplo. A Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES-SP) paga 
5 mil bolsas de residência médica e 
tem procurado aumentar o número 
de vagas nestas especialidades em 
que há carência de especialistas. 
Este é o papel dos 43 hospitais 
de ensino certificados pelos MS e 
Educação no Estado. Em relação à 
pesquisa, estes mesmos hospitais 
são responsáveis por mais de 7 mil 
pesquisas em andamento.

JC - A nova fábrica de 
Hemoderivados do Instituto 
Butantan recebeu o apoio do 
COSEMS/SP para obtenção 
de recursos para finalização 
do Projeto e, recentemente, 
o Instituto firmou parceria 
coma a Empresa Brasileira de 
Hemoderivados e Biotecnologia 
(Hemobrás). Como se dará 
o processo de execução desta 
parceria? Qual o valor acordado? 
Existe um prazo estabelecido? O 
que isso representará para São 
Paulo?
Giovanni Cerri: A parceria com 
a Hemobrás pode ser considerada 
como um dos momentos mais 
importantes da história da ciência 
brasileira. São Paulo uniu forças 
com o Governo Federal para levar 
o Brasil a ser autossuficiente na 
produção de derivados do sangue 
essenciais para tratar inúmeras 
doenças, como a hemofilia. Com 
esse acordo será possível promover 
a ampliação da coleta e a melhoria 
da qualidade de armazenagem do 
plasma humano, matéria-prima 
necessária para a fabricação de 
derivados do sangue, garantindo a 
quantidade ideal para a produção 
na fábrica de hemoderivados do 

DIVULGAÇÃO SES-SP

> Secretário discursa na formatura de agentes que fiscalizam a Lei Antiálcool
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Butantan. Também serão realizados 
programas e atividades conjuntos 
de pesquisa, desenvolvimento 
científico e tecnológico e produção 
na área de hemoderivados para o 
atendimento do Sistema Nacional 
de Sangue, além de treinamento 
de profissionais da área técnico-
científica. A nova fábrica do 
Butantan, dotada de tecnologia 
de ponta, terá capacidade para 
processar 150 mil litros de plasma 
por ano, com grande benefício 
para a saúde pública paulista e 
nacional.

JC - Qual sua opinião sobre o 
Controle Social do SUS e as metas 
estabelecidas no relatório da 6ª 
Conferência Estadual de Saúde? 
O que o Senhor destacaria como 
“bandeira” da SES-SP para 
2012?
Giovanni Cerri: O controle social 
tem seus espaços deliberativos 
constituídos nos Conselhos e 
Conferências de Saúde. Essa 
ação democrática estabelecida 
na Constituição Cidadã e nas 
Leis orgânicas do SUS, sempre 
foi protagonista dos avanços na 
Saúde, dada a representatividade e 
mobilização que promove. 
A 6ª Conferência Estadual de Saúde 
foi precedida por Conferências 
Municipais que atingiram mais de 
90% da população do Estado de 
São Paulo, 20 plenárias regionais 
e plenárias de instituições com 
representatividade estadual. 
O relatório final refletiu a defesa do 
SUS universal, integral, equânime, 
descentralizado e estruturado no 
controle social. Foram também 
solicitadas políticas singularizadas 
por região, por necessidades espe-
ciais com acesso e integralidade 
do cuidado. Isso foi remetido aos 
DRSs para que os Colegiados Re-
gionais de Gestão avaliem à luz das 
novas Redes Regionais de Atenção 
à Saúde. 
O grande pilar de discussão foi o 
modelo de atenção no Estado, a 
ser estruturado a partir da Atenção 
Primária à Saúde como porta de en-
trada do sistema, e também, incre-
mento das ações desde a Vigilância 

em Saúde, Promoção, Prevenção, 
Recuperação e Reabilitação.
As diretrizes da 6ª Conferência Es-
tadual de Saúde estão em fase de 
incorporação no Plano Estadual 
Saúde, mediante pactuação. 
O que pretendemos, e já imple-
mentamos, são maior controle e 
transparência na gestão voltados 
para maior produtividade, quali-
dade e humanização.
Nossa bandeira é fazer uma saúde 
cada vez melhor para todos. 

JC - O que o Senhor defende 
como proposta para os AMEs 
em 2012?
Giovanni Cerri: Para 2012 esta-
mos prevendo a abertura de mais 
nove AMEs no Estado, nos Mu-
nicípios de Ituverava, Catanduva, 
Mogi das Cruzes, Taboão da Serra, 
Fernandópolis, Jundiaí, Sorocaba, 
Ourinhos e Assis. Até o final de 
2014 serão, ao todo, 55 ambu-
latórios em todo o Estado.

JC - Como o Senhor avalia a 
proposta de implantação da 
Rede Temática de Saúde Mental, 
álcool e outras drogas em São 
Paulo?
Giovanni Cerri: Esta rede será 
fundamental para o enfrentamento 
da epidemia do crack. A partir da 
Reforma Psiquiátrica, no início 
dos anos 2000, o MS deixou de 
financiar novos leitos de interna-
ção psiquiátrica, estabelecendo o 
fechamento das vagas a cada alta 
hospitalar concedida. No entanto, 
desde 2007, o governo paulista, já 
sensibilizado com a necessidade de 
enfrentamento do crack, criou 400 
leitos para internação de depen-
dentes químicos em todo o Estado. 
Essas vagas são custeadas integral-
mente pelo tesouro estadual, sem 
contrapartida, neste momento, da 
esfera federal ou dos Municípios. 
Até 2013 a SES-SP pretende dobrar 
o número de leitos destinados à in-
ternação de dependentes químicos 
no Estado, incluindo a capital, lito-
ral e interior. A pasta investe atual-
mente R$ 33 milhões por ano para o 
tratamento desses pacientes. O MS 
lançou, no final de 2011, um pro-

grama de enfrentamento do crack, 
com propostas muito interessantes, 
e já se disponibilizou a apoiar São 
Paulo para a reorganização de sua 
rede, com assistência integrada e 
serviços especializados com níveis 
de complexidade complementares, 
que contemplem desde a preven-
ção, passando pelo acompanha-
mento ambulatorial multidiscipli-
nar, até a internação, mesmo que 
involuntária ou compulsória, se 
houver necessidade.
 
JC - Quais as perspectivas e pri-
oridades da SES-SP para 2012?
Giovanni Cerri: Há inúmeros 
projetos importantes em  
andamento, mas gostaria de destacar 
o aprofundamento do processo de 
regionalização da saúde, incluindo 
a implantação gradativa de uma 
rede integrada para assistência 
do câncer, e o lançamento de um 
ousado programa de humanização 
para o SUS paulista. A proposta é 
utilizar parte da experiência exitosa 
implantada no Instituto do Câncer 
(Icesp) na rede de saúde como 
um todo, com integração entre os 
diversos níveis de assistência, para 
que o paciente seja bem acolhido e, 
principalmente, tenha informações 
sobre o seu tratamento e esteja 
orientado o tempo todo. Também 
iremos iniciar um programa de 
odontologia hospitalar, pioneiro no 
País, que visa integrar o trabalho 
realizado por dentistas ao da equipe 

multidisciplinar dos hospitais, 
formada por médicos, profissionais 
de enfermagem, nutrição e 
assistência social, entre outros. 
Mas tem muito mais: além dos 
nove AMEs a serem inaugurados, 
a SES-SP deverá iniciar em 2012 a 
duplicação de leitos de internação 
para dependentes químicos, 
com a implantação de novas 
clínicas, contratação de serviços 
e ampliação dos já existentes. 
Também deverá ser finalizada a 
construção do quarto hospital a 
ser entregue por esta gestão, em 
Botucatu, além de serem aceleradas 
as obras de outros importantes 
hospitais: uma unidade materno-
infantil em São José do Rio Preto 
e outra junto ao HC de Ribeirão 
Preto. Em fevereiro entregaremos 
uma grande obra de reforma e 
ampliação do Conjunto Hospitalar 
do Mandaqui, o maior hospital da 
zona norte da capital paulista. E 
ainda no primeiro bimestre vamos 
entregar um grande laboratório de 
anatomia patológica para análise 
de órgãos e tecidos utilizados em 
cirurgias de transplante. O serviço 
será referência para centros 
transplantadores em todo o Estado, 
e no futuro também deverá atender 
hospitais de outras localidades 
do País. Quero aproveitar a 
oportunidade para destacar 
outras prioridades da SES-SP em 
2012: expandir a informatização 
das unidades de saúde e dos 
prontuários médicos de pacientes, 
modernizar unidades hospitalares 
e ambulatoriais de administração 
direta, a exemplo do Hospital 
do Mandaqui, integrar a gestão 
das unidades de administração 
direta com as administradas por 
Organizações Sociais de Saúde, 
aprovar o novo plano de carreiras 
para os médicos da rede estadual 
e ampliar programas de educação 
continuada para os profissionais 
da SES-SP. 
Queremos aprimorar e aperfeiçoar 
o papel do Sistema Estadual de 
Saúde como gestor e regulador do 
SUS paulista, descentralizando a 
assistência, em parceria com todos 
os Municípios paulistas.

DIVULGAÇÃO SES-SP

> Secretário pretende iniciar um 
programa de odontologia hospitalar
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Confira: Carta da 14ª Conferência Nacional de Saúde

A Saúde é constitucionalmente assegurada ao povo brasileiro como 
direito de todos e dever do Estado. A Saúde integra as políticas de Segu-
ridade Social, conforme estabelecido na Constituição Brasileira, e ne-
cessita ser fortalecida como política de proteção social no País.
Os princípios e as diretrizes do SUS - de descentralização, atenção in-
tegral e participação da comunidade - continuam a mobilizar cada ação 
de usuários, trabalhadores, gestores e prestadores do SUS.
Construímos o SUS tendo como orientação a universalidade, a 
integralidade, a igualdade e a equidade no acesso às ações e aos serviços 
de saúde.
O SUS, como previsto na Constituição e na legislação vigente é um 
modelo de reforma democrática do Estado brasileiro. É necessário 
transformarmos o SUS previsto na Constituição em um SUS real.
São os princípios da solidariedade e do respeito aos direitos humanos 
fundamentais que garantirão esse percurso que já é nosso curso nos últi-
mos 30 anos em que atores sociais militantes do SUS, como os usuários, 
os trabalhadores, os gestores e os prestadores, exercem papel funda-
mental na construção do SUS.
A ordenação das ações políticas e econômicas deve garantir os direitos 
sociais, a universalização das políticas sociais e o respeito às diversi-
dades etnicorracial, geracional, de gênero e regional. Defendemos, as-
sim, o desenvolvimento sustentável e um projeto de Nação baseado na 
soberania, no crescimento sustentado da economia e no fortalecimento 
da base produtiva e tecnológica para diminuir a dependência externa.
A valorização do trabalho, a redistribuição da renda e a consolidação da 
democracia caminham em consonância com este projeto de desenvolvi-
mento, garantindo os direitos constitucionais à alimentação adequada, 
ao emprego, à moradia, à educação, ao acesso à terra, ao saneamento, ao 
esporte e lazer, à cultura, à segurança pública, à segurança alimentar e
nutricional integradas às políticas de saúde.
Queremos implantar e ampliar as Políticas de Promoção da Equidade 
para reduzir as condições desiguais a que são submetidas as mulheres, 
crianças, idosos, a população negra e a população indígena, as comu-
nidades quilombolas, as populações do campo e da floresta, ribeirinha, 
a população LGBT, a população cigana, as pessoas em situação de rua, 
as pessoas com deficiência e patologias e necessidades alimentares es-
peciais.
As políticas de promoção da saúde devem ser organizadas com base 
no território com participação inter-setorial articulando a vigilância em 

Todos usam o SUS: SUS na Seguridade Social! Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro
Acesso e Acolhimento com Qualidade: um desafio para o SUS

Nestes cinco dias da etapa nacional da 14ª Conferência Nacional de Saúde reunimos 2.937 delegados e 491 convidados,
representantes de 4.375 Conferências Municipais e 27 Conferências Estaduais.

Somos aqueles que defendem o Sistema Único de Saúde como patrimônio do povo brasileiro.
Punhos cerrados e palmas! Cenhos franzidos e sorrisos.

Nossos mais fortes sentimentos se expressam em defesa do Sistema Único de Saúde.
Defendemos intransigentemente um SUS Universal, integral, equânime, descentralizado e estruturado no controle social.

Os compromissos dessa Conferência foram traçados para garantir a qualidade de vida de todos e todas.
saúde com a Atenção Básica e devem ser financiadas de forma tripartite 
pelas três esferas de governo para que sejam superadas as iniqüidades e 
as especificidades regionais do País.
Defendemos que a Atenção Básica seja ordenadora da rede de saúde, 
caracterizando-se pela resolutividade e pelo acesso e acolhimento com 
qualidade em tempo adequado e com civilidade.
A importância da efetivação da Política de Atenção Integral à Saúde da 
Mulher, a garantia dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, além 
da garantia de atenção à mulher em situação de violência, contribuirão 
para a redução da mortalidade materna e neonatal, o combate ao câncer 
de colo uterino e de mama e uma vida com dignidade e saúde em todas 
as fases de vida.
A implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População 
Negra deve estar voltada para o entendimento de que o racismo é um 
dos determinantes das condições de saúde. Que as Políticas de Atenção 
Integral à Saúde das Populações do Campo e da Floresta e da População 
LGBT, recentemente pactuadas e formalizadas, se tornem instrumentos 
que contribuam para a garantia do direito, da promoção da igualdade e 
da qualidade de vida dessas populações, superando todas as formas
de discriminação e exclusão da cidadania, e transformando o campo e a 
cidade em lugar de produção da saúde. Para garantir o acesso às ações 
e serviços de saúde, com qualidade e respeito às populações indígenas, 
defendemos o fortalecimento do Subsistema de Atenção à Saúde In-
dígena. A Vigilância em Saúde do Trabalhador deve se viabilizar por 
meio da integração entre a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e 
as Vigilâncias em Saúde Estaduais e Municipais. Buscamos o desen-
volvimento de um indicador universal de acidentes de trabalho que se 
incorpore aos sistemas de informação do SUS.
Defendemos o fortalecimento da Política Nacional de Saúde Mental e 
Álcool e outras drogas, alinhados aos preceitos da Reforma Psiquiátrica 
antimanicomial brasileira e coerente com as deliberações da IV 
Conferência Nacional de Saúde Mental.
Em relação ao financiamento do SUS é preciso aprovar a regulamenta-
ção da Emenda Constitucional 29. A União deve destinar 10% da sua 
receita corrente bruta para a saúde, sem incidência da Desvinculação 
de Recursos da União (DRU), que permita ao Governo Federal a redis-
tribuição de 20% de suas receitas para outras despesas. Defendemos a 
eliminação de todas as formas de subsídios públicos à comercialização 
de planos e seguros privados de saúde e de insumos, bem como o
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Na segunda quinzena de dezembro 
foi realizado a 1ª edição do ‘FURP 
em Debate’, ciclo de encontros 
promovidos pela Fundação para 
o Remédio Popular. O objetivo 
é promover a aproximação com 
outros órgãos do governo, dando 
visibilidade externa à FURP, através 
da discussão de temas relevantes 
relacionados especialmente a 
gestão ou saúde pública. Neste 
primeiro encontro as apresentações 
ficaram a cargo do doutor Arthur 
Chioro, Presidente do COSEMS/

Lançada a primeira edição do FURP em Debate
SP e Secretário Municipal de Saúde 
de São Bernardo do Campo, e do 
superintendente da FURP, Moisés 
Goldbaum.
“A ideia é fazer reuniões periódicas 
com temas diferenciados seguidos 
de debates de ideias com o público 
participante”, explica Goldbaum.
Participam também dos debates 
representantes do COSEMS/SP, 
do grupo técnico da Assistência 
Farmacêutica da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), do 
Comitê de Análise de Medicamentos, 

do Conselho Deliberativo da 
FURP, gerentes gerais de Divisão, 

assessores, gerentes, chefes e       
funcionários.

aprimoramento de mecanismos, normas e/ou portarias para o 
ressarcimento imediato ao SUS por serviços a usuários da saúde 
suplementar. Além disso, é necessário manter a redução da taxa 
de juros, criar novas fontes de recursos, aumentar o Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF) para a saúde, tributar as grandes riquezas, 
fortunas e latifúndios, tributar o tabaco e as bebidas alcoólicas, taxar a 
movimentação interbancária, instituir um percentual dos royalties do 
petróleo e da mineração para a saúde e garantir um percentual do lucro 
das empresas automobilísticas.
Defendemos a gestão 100% SUS: sistema único e comando único, sem 
“dupla-porta”, contra a terceirização da gestão e com
controle social amplo. A gestão deve ser pública e a regulação de suas 
ações e serviços deve ser 100% estatal, para qualquer prestador de 
serviços ou parceiros. Precisamos contribuir para a construção do marco 
legal para as relações do Estado com o terceiro setor. Defendemos a 
profissionalização das direções, assegurando autonomia administrativa 
aos hospitais vinculados ao SUS, contratualizando metas para as equipes 
e unidades de saúde. Defendemos a exclusão dos gastos com a folha de 
pessoal da Saúde e da Educação do limite estabelecido para as Prefeituras, 
Estados, Distrito Federal e União pela Lei de Responsabilidade Fiscal e 
lutamos pela aprovação da Lei de Responsabilidade Sanitária.
Para fortalecer a Política de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde 
é estratégico promover a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras 
em saúde, investir na educação permanente e formação profissional de 
acordo com as necessidades de saúde da população, garantir salários 
dignos e carreira definida de acordo com as diretrizes da Mesa Nacional 
de Negociação Permanente do SUS, assim como, realizar concurso ou 
seleção pública com vínculos que respeitem a legislação trabalhista. e 
assegurem condições adequadas de trabalho, implantando a Política de 
Promoção da Saúde do Trabalhador do SUS.
Visando fortalecer a política de democratização das relações de trabalho 
e fixação de profissionais, defendemos a implantação das Mesas Mu-
nicipais e Estaduais de Negociação do SUS, assim como os protocolos 
da Mesa Nacional de Negociação Permanente em especial o de Dire-
trizes Nacionais da Carreira Multiprofissional da Saúde e o da Política 
de Desprecarização. O Plano de Cargos, Carreiras e Salários no âmbito 
municipal/regional deve ter como base as necessidades
loco-regionais, com contrapartida dos Estados e da União.

Defendemos a adoção da carga horária máxima de 30 horas semanais 
para a enfermagem e para todas as categorias profissionais que com-
põem o SUS, sem redução de salário, visando cuidados mais seguros e 
de qualidade aos usuários.
Apoiamos ainda a regulamentação do piso salarial dos Agentes Comuni-
tários de Saúde (ACS), Agentes de Controle de Endemias (ACE), Agen-
tes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AI-
SAN) com financiamento tripartite.
Para ampliar a atuação dos profissionais de saúde no SUS, em especial 
na Atenção Básica, buscamos a valorização das Residências Médicas 
e Multiprofissionais, assim como implementar o Serviço Civil para os 
profissionais da área da saúde. A revisão e reestruturação curricular das 
profissões da área da saúde devem estar articuladas com a regulação, a 
fiscalização da qualidade e a criação de novos cursos, de acordo com as 
necessidades sociais da população e do SUS no território.
O esforço de garantir e ampliar a participação da sociedade brasileira, 
sobretudo dos segmentos mais excluídos, foi determinante para dar maior 
legitimidade à 14ª Conferência Nacional de Saúde. Este esforço deve ser 
estendido de forma permanente, pois ainda há desigualdades de acesso e 
de participação de importantes segmentos populacionais no SUS.
Há ainda a incompreensão entre alguns gestores para com a participação 
da comunidade garantida na Constituição Cidadã e o papel deliberativo 
dos conselhos traduzidos na Lei nº 8.142/90. Superar esse impasse é uma 
tarefa, mais do que um desafio. A garantia do direito à saúde é, aqui, re-
afirmada com o compromisso pela implantação de todas as deliberações 
da 14ª Conferência Nacional de Saúde que orientará nossas ações nos 
próximos quatro anos reconhecendo a legitimidade daqueles que com-
põe os conselhos de saúde, fortalecendo o caráter deliberativo dos con-
selhos já conquistado em lei e que precisa ser assumido com precisão e 
compromisso na prática em todas as esferas de governo, pelos gestores 
e prestadores, pelos
trabalhadores e pelos usuários.
Somos cidadãs e cidadãos que não deixam para o dia seguinte o que é 
necessário fazer no dia de hoje. Somos fortes, somos SUS.

Os gestores municipais, através do CONASEMS e dos COSEMS 
de todos os Estados, não concordaram com a jornada de 30 horas 
para enfermagem.

Nota
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