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CIB aprova diretrizes para 
Regulação no Estado de SP

Evento recebe os principais nomes da saúde pública nacional. Destaque para os cursos 
e Grandes Conversas. 

Com a vida 
dedicada à 
saúde pública, 
o Secretário 
Executivo do 
CONASEMS, 
José Ênio 
Servilha Duarte, 
explica como 
ingressou 
na área e 
expõe suas 
ideias para o 
aprimoramento 
do SUS no País

Confira Carta do Conselho 
Nacional de Saúde à Presidente 
Dilma Rousseff

COSEMS/SP inicia diálogo com a 
Caixa Econômica Federal
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Objetivo é concretizar parceria para próximos 
projetos da associação. A Caixa estará 
presente no XXVI Congresso

O principal foco é tornar  o acesso da 
população aos serviços de saúde mais justo, 
equitativo e adequado ao sistema

Conselho manifesta sua posição acerca da 
medida de contingenciamento de recursos da 
saúde no orçamento federal de 2012

Após o Congresso, 
os arquivos, fotos 
e vídeos estarão 
disponíveis no site 
institucional do 
COSEMS/SP

CONASEMS

"Discussão da Política Nacional de Saúde 
Mental", com o Coordenador de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde, Roberto Tykanori
Dia 29 de março, na Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo - Auditório João Yunes
Inscrições gratuitas, com limitação de lugares pág. 2
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Ao longo de seus 23 anos, o 
COSEMS/SP sempre realizou 
eventos anuais, que posteriormente 
passaram a ser organizados no for-
mato de Congressos, sistematizan-
do as bandeiras de luta, diretrizes, 
posicionamentos políticos e priori-
dades de atuação da associação nas 
chamadas ”Cartas”, produzidas 
anualmente, no fim de cada Con-
gresso, levando o nome do Mu-
nicípio anfitrião.
Hoje presidido pelo Secretário 
Municipal de Saúde de São 
Bernardo do Campo, Ademar 
Arthur Chioro dos Reis, o 
COSEMS/SP se prepara para mais 
uma jornada de enfrentamentos 

e conquistas, e espera fazer do 
XXVI Congresso, uma grande rede 
de debates e ideias que poderão 
ser aplicadas para melhoria do 
SUS no Estado e no País, além 
de trazer profissionais renomados 
para dividir seus conhecimentos da 
Saúde Pública Nacional.

“Damos as boas-vindas a todos os 
Secretários e Secretarias Munici-
pais de Saúde, gestores, técnicos, 
trabalhadores e usuários do SUS, 
que compareceram ao XXVI Con-
gresso de Secretários Municipais 
de Saúde do Estado de São Paulo, 
em Marília, de 6 a 9 de março de 
2012.
Com o tema “Redes de Atenção 
à Saúde: compartilhando 
responsabilidades”, o evento 
contará com a X Mostra de 
Experiências Exitosas dos 
Municípios e o III Prêmio David 
Capistrano, para as dez melhores 
experiências apresentadas, uma 
grande oportunidade para os 
Municípios mostrarem suas 

principais iniciativas no âmbito da 
saúde pública.
O ano de 2011 ficou marcado pela 
assinatura do Decreto nº 7508 e 
por favoráveis avanços nas pac-
tuações entre os três entes federa-
tivos. O Congresso será um espaço 
para a discussão e aprofundamen-
to dos temas atuais, um momento 
de aprendizado, disponibilizando 
Rodas de Conversas e Cursos, 
sempre pautados pela interação e 
ampla participação dos presentes.
A Prefeitura de Marília, através 
de sua Secretaria Municipal de 
Saúde, está se empenhando para 
garantir que nosso Congresso seja 
um sucesso.
Contamos com a presença de todos 
os gestores e suas equipes, para 
um debate sério e democrático, 
que avalie maneiras de aprimo-
ramento e fortalecimento do SUS, 
pois acreditamos em um sistema 
equânime e universal”. 

COSEMS/SP, em defesa do SUS! 
A Diretoria.

XXVI Congresso do COSEMS/SP "Discussão da Política 
Nacional de Saúde 

Mental", com o 
Coordenador de Saúde 

Mental do Ministério da 
Saúde, Roberto Tykanori

Data: 29 de março
Horário: das 9h às 13h.
Local: Faculdade de Saúde 
Pública da Universidade de 
São Paulo - Auditório João 
Yunes

Endereço: Av. Dr. Arnaldo 
715, próximo à estação 
Clinicas do Metrô
Inscrições gratuitas, com 
limitação de lugares através 
do e-mail:  
cosemssp@saude.sp.gov.br. 
As inscrições no local estarão 
sujeitas à disponibilidade de 
vagas

Mais informações com 
Floriano Nuno, por meio do 
e-mail:  
cosemssp@saude.sp.gov.br

Nosso Congresso deste ano tem como tema central “Redes de Atenção à Saúde:  
compartilhando responsabilidades”. A proposta de construção de Redes não é nova, entretanto 
o conceito de Rede de Atenção à Saúde é que foi reformulado. Quando se falava em Redes, 
até poucos anos, pensava-se numa organização de serviços de saúde, geralmente de alta 
complexidade, de acordo com algumas especialidades médicas: oncologia, cardiologia, 
ortopedia... Hoje, o conceito expressa o cuidado em rede, envolvendo serviços de saúde de 
densidades tecnológicas diferentes, organizados de acordo com as necessidades da população, 
tendo sempre a Atenção Básica como ordenadora, numa lógica muito semelhante àquilo 
que definimos como “linhas de cuidado”. O compartilhar de responsabilidades expressa o 
desafio de definir mecanismos tripartites não só da gestão de serviços assistenciais, mas do 
co-financiamento e da Regulação. As grandes conversas do congresso pautam dois desafios 
importantes para o SUS: a sustentabilidade da universalidade e a construção da integralidade. 
A proposta da construção das Redes, inclusive no Estado de São Paulo a partir da pactuação 
bipartite das Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS), mobilizada pelo Ministério da 
Saúde através das Redes Temáticas prioritárias definidas (Cegonha, Urgência e Emergência, 
Saúde Mental) pode ser um caminho para a construção da integralidade. Mais do que isso, 
pode ser a ferramenta que irá legitimar o SUS para garantir a sustentabilidade da atenção 
universal à saúde no Brasil. É uma aposta. Este é o nosso debate. Bom Congresso!        

Luís Fernando Nogueira Tofani, Diretor de Comunicação do COSEMS/SP
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Comissão Intergestores Bipartite aprova diretrizes
para Regulação da Assistência no Estado de SP

COSEMS/SP inicia diálogo com a Caixa Econômica 
Federal para parceria em projetos

O COSEMS/SP iniciou diálogo  
com representantes da Caixa 
Econômica Federal para contemplar 
projetos referentes à associação. O 
primeiro passo foi a abertura de  
espaço no XXVI Congresso 
dos Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo 
para o desenvolvimento do 

curso ‘Consórcios Públicos – 
Características e Desafios’, em 
parceria com o Observatório 
dos Consórcios Públicos e do 
Federalismo (OCPF), que será 
realizado nos dias 6 e 7 de março, 
em Marília. 
O curso tem o objetivo de apresentar 
aos participantes o cenário da 

cooperação interfederativa brasileira 
e o histórico de marco legal, 
desde a alteração do art. nº 241 da 
Constituição Federal, introduzida 
pela Emenda Constitucional nº 
19/98, e a promulgação do Decreto nº 
6.017/2007, além de debater e trocar 
experiências de Consórcios Públicos 
na Saúde, em curso no Estado de 

São Paulo e outros Estados. “Essa é 
uma parceria muito importante para 
o COSEMS/SP e pode viabilizar 
compromissos futuros entre as partes 
envolvidas. A presença da Caixa no 
Congresso representa um marco 
para as tratativas”, ressalva o Diretor 
de Comunicação do COSEMS/SP, 
Luís Fernando Nogueira Tofani.

Considerando a necessidade dos 
Municípios em desenvolver a 
Regulação no Estado de São Paulo 
para minimizar as dificuldades de 
acesso aos serviços de saúde no 
SUS-SP, a Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), em reunião 
realizada em 08 de dezembro de 
2011, aprovou as Diretrizes para 
a Regulação da Assistência no 
Estado de São Paulo, por meio 
da Deliberação CIB nº 6, de 8 de 

O principal objetivo é tornar  
o acesso da população aos 
serviços de saúde mais justo, 
equitativo e adequado às 
necessidades e ao potencial 
produtivo do sistema

fevereiro de 2012.
O documento foi elaborado pelo 
grupo técnico bipartite, constituído 
por representantes do COSEMS/SP 
e da Secretaria de Estado da Saúde 
do Estado de São Paulo (SES-SP). 
Para Elaine Giannotti, assessora 
do COSEMS/SP e membro do 
grupo técnico, a distância entre a 
Central e os Municípios prejudica 
o trabalho. “Cada Departamento 
Regional de Saúde possuía sua 
Central estruturada. A proximidade 
com a região é de extrema im-
portância. Atualmente, essas Cen-
trais só disponibilizam serviços das 
8 às 17 horas. Isso está defasado”, 
explica.
O principal objetivo da Regula-
ção é tornar o acesso da população 

aos serviços de saúde mais justo, 
equitativo e adequado as suas ne-
cessidades e ao potencial produti-
vo do sistema de saúde, garantindo 
presteza, qualidade e eficiência. 
A organização da Atenção Básica 
com a ampliação da sua capaci-
dade resolutiva é fundamental para 
o processo regulatório. O atendi-
mento da demanda da rede básica, 
realizado por meio de uma escuta 
qualificada, propicia uma referên-
cia adequada para os serviços de 
maior densidade tecnológica.
“Grandes Municípios estão es-
truturados e conseguem atuar de 
forma eficiente, mas os menores 
ainda tem muita dificuldade na sua 
organização. Estamos propondo a 
cogestão entre Estado e Municí-
pios há muito tempo. Além disso, 
a Regulação não pode se restringir 

apenas às urgências, tem que in-
cluir a assistência como um todo”, 
ressalta Elaine. 
De acordo com o Chefe da Divisão 
Técnica do Complexo Regulador 
do Município de Guarulhos, 
Viviane Haddad Silva Higuchi, 
a deliberação auxiliará em todo 
o processo. “Hoje, atuamos com 
oito funcionários na Regulação 
do Município. Nosso sistema é 
estruturado para a demanda, no 
entanto, a melhoria será importante 
para todo o Estado e afetará 
também os Municípios da região 
Metropolitana de São Paulo, onde 
estamos inseridos”, diz. 
Para obter a Deliberação CIB nº 6, 
de 8 de fevereiro de 2012, na ínte-
gra, basta acessar o site da SES-SP 
e entrar na área de Legislação, em 
Informe Eletrônico.

> Central de Regulação Ambulatorial do Município de Guarulhos

DIVULGAÇÃO/CRGUARULHOS

DIVULGAÇÃO/CRGUARULHOS

> Central de Regulação de Urgência do Município de Guarulhos
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José Ênio Servilha Duarte, uma vida dedicada  
à saúde pública

“Ficamos esses 
12 anos para 
regulamentar o 
que realmente era 
gasto de saúde, pois 
achavam que até 
merenda escolar 
tinha que ser paga 
pela saúde, onde na 
realidade era coisa 
da Educação. Não 
poderia ter ficado 
tudo para a saúde 
pagar”.  
 José Ênio Servilha Duarte

Presidente do COSEMS/
SP em três ocasiões, Ênio 
Duarte, Secretário Executivo 
do CONASEMS, conta sua 
história e ideias para o 
aprimoramento do SUS

Médico Sanitarista, nascido em 
Rancharia, interior do Estado 
de São Paulo, José Ênio Sevilha 
Duarte, dedica sua vida à saúde 
pública nacional. Interessou-se 
pela política quando ainda estu-
dava medicina, onde procurou 
batalhar contra o regime militar 
de forma democrática com o obje-
tivo de redemocratizar o País.
Hoje Secretário Executivo do 
CONASEMS, Duarte já foi 
Secretário Municipal de Saúde 
do Município de Marília por oito 
anos e por muitos anos foi docente 
da Faculdade de Medicina de 
Marília. 
Presidente do COSEMS/SP por 
três oportunidades seguidas, de 
2000 a 2005, defensor assíduo da 
democracia e da municipalização, 
Duarte conta para o Jornal do 
COSEMS/SP um pouco de sua 
história e também sua opinião 
sobre os vários aspectos da saúde 
pública do Brasil.

JC – Como o Senhor ingressou 
na saúde pública?
Ênio: Minha opção para ingres-
sar na saúde púbica foi política, 
pois estava na época de 1963/64, 
já estudante do quarto ano de me-
dicina, muito envolvido na políti-
ca universitária. O Brasil passava 
por uma fase muito boa, uma fase 
de democracia, que iniciou em 
1946. Um Brasil novo, socialista, 
democrático, com mais preocupa-
ção de diminuir a desigualdade, 
um movimento muito importante 
que foi destruído, praticamente 
interrompido com a ditadura em 
1964. Aí existiam duas opções 
naquela altura: ou você ingressa-
va na luta armada, ou entrava em 

um processo político para poder 
reconstruir o País. 
Estava no final do curso de 
medicina e uma opção na área de 
saúde que tinha um caráter político 
importante, que era de saúde 
pública. Então, durante minha 
residência de clínica médica, 
resolvi realizar concomitantemente 
o curso de saúde pública, em 
1966/67, e ao longo dos anos fui 
me desligando da clínica médica 
e me dedicando à saúde pública. 
Entrei na área acadêmica, mas 
logo prestei concurso e virei 
sanitarista, membro da saúde 
pública. Trabalhei, no início, na 
estância estadual, fiz carreira, 
tive um período no Ministério 
da Saúde (MS) e depois, no final 
dessa minha fase na Secretaria, 
fui para o Município, virei gestor 
municipal. Durante oito anos fui 
Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de Marília, uma fase muito 
interessante e que me deu muita 
alegria. 

JC - Como o Senhor avalia 
o primeiro ano de gestão da 
Presidente Dilma Rousseff e do 
Ministro Alexandre Padilha?
Ênio: Muito bom. Os presidentes 
anteriores, como Fernando 
Henrique Cardoso (1995/2003) 
e o Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003/2011) também tinham 
interesse na saúde, mas existiam 
outros problemas importantes 
na área econômica e social. 
Através da Constituição de 1988, 
passou a existir um processo 
de redemocratização do País. 
Os Municípios ganharam mais 
espaço nas discussões e a saúde 
foi uma área que ganhou mais 
força nos debates e fortalecimento 
dos governos.

JC - Qual sua opinião sobre a as-
sinatura da Lei Complementar 
nº 141, aprovada pelo Congres-
so Nacional e que regulamenta 
dispositivos constitucionais in-

cluídos pela Emenda Constitu-
cional nº 29?
Ênio: Essa é uma Lei que 
demorou 12 anos, mas antes 
tarde do que nunca. A assinatura 
da Emenda Constitucional nº 
29 foi importante, porém, na 
época, por volta do ano 2000, 
também deveria ter sido assinada 
outra Lei Complementar para o 
entendimento dos gastos entre 
Estados, com 12%, Municípios, 
com 15%, e o Governo Federal, que 

era do PSDB,  não deixou aprovar 
gastos federais no orçamento. 
Hoje, por exemplo, os Municípios 
gastam muito mais do que isso 
e os Estados ainda não investem 
muito acima do que ficou defini-
do. Foi aí que chegou a proposta 
de se aumentar os gastos na saúde 
por meio do crescimento do PIB. 
Ficamos esses 12 anos para regu-
lamentar o que realmente era gas-
to de saúde, pois achavam que até 
merenda escolar tinha que ser paga 
pela saúde, onde na realidade era 
coisa da Educação. Não poderia 
ter ficado tudo para a saúde pagar. 
Temos gastos com assistência, em 
promoção de saúde, e acabamos 
sendo prejudicados. 
Mesmo com a mudança do 
Governo, agora com o PT na 
gestão e o PSDB na oposição, 
não conseguimos os 10%  do 
orçamento que gostaríamos. Mas 
houve um avanço nesse aspecto 
e estamos estudando. Ainda 
existem muitas dúvidas nos 
artigos e acho que tanto o MS, 
como os Secretários estaduais 
e municipais, tem que estudar 
bastante. Tem muita coisa boa e 
importante para a organização 
do sistema, como os fundos 
municipais e estaduais e parece 
que o Decreto nº 7508, que saiu 
um pouco antes da Lei, não possui 
nenhuma incompatibilidade com a 

> Ênio Duarte encontra Ministro da Saúde Alexandre Padilha

CONASEMS
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CONASEMSmesma, sendo, portanto, em caso 
de divergência, coisas simples 
de acertar. E temos também 
as Emendas Populares, que se 
tornaram outra forma de gerarmos 
financiamento para a saúde. 
Estamos com um movimento forte 
entre CONASEMS, COSEMS, 
Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) para 
organizarmos essas Emendas. 
Outra coisa importante nesse 
aspecto, logo junto à aprovação da 
EC-29 na Câmara dos Deputados 
e no Senado, foi a criação de uma 
comissão especial mista para 
discutir o financiamento da saúde. 
Existem várias propostas para o 
aumento da verba na saúde, como 
10% do orçamento, imposto 
para grandes fortunas e dinheiro 
destinado através do Pré-sal. 
Teremos que discutir isso e ver o 
que a maioria prefere. Esse é outro 
caminho além da Emenda Popular. 
Mas tudo deverá ser resolvido, no 
máximo, até o ano que vem.

JC – Na sua opinião, quais as 
estratégias que devem ser uti-
lizadas para atrair mais profis-
sionais para a saúde pública 
nacional?
Ênio: O mais importante para 
isso acontecer foi o que acabamos 
de falar, o financiamento. 
Existe muito interesse no 
trabalho, mas precisamos ter um 
financiamento adequado para 
tudo isso, melhorando também 
as condições estruturais para 
o trabalho dos profissionais. 
Estamos com o Programa de 
Valorização da Atenção Básica 
(PROVAB), que foi encerrado 
dias atrás, com quase três mil 
profissionais médicos, muitos 
enfermeiros, cirurgiões dentistas 
dentre outras áreas relacionadas 
à saúde. 
Esse tipo de projeto mostra que 
há o interesse, mas necessitamos 
melhorar a formação, a 
capacitação dos profissionais 
para a área pública, para o 
sistema de saúde como um todo. 
Contamos hoje com o Telessaúde, 

que é o auxílio à distância, com a 
educação permanente, quer dizer, 
temos várias atividades a serem 
feitas, mas a mais importante é 
o financiamento e a organização 
do sistema e acho que o Decreto 
nº 7508 veio contribuir muito 
para isso. Os Secretários e suas 
equipes estaduais estão bem 
alinhados. Claro que fico um 
pouco chateado com a situação 
atual, porém, para um País que 
passou décadas em regimes que 
não pensavam nisso, estamos 

“Existe muito 
interesse dos 
profissionais de 
saúde em atuarem 
nos programas 
de saúde pública, 
mas precisamos ter 
um financiamento 
adequado, 
melhorando também 
as condições 
de trabalho e a 
capacitação do 
sistema como um 
todo”.  
 José Ênio Servilha Duarte

evoluindo muito. 

JC – Como Ex-Secretário 
Municipal de Saúde de Marília, 
o que o Senhor achou do XXVI 
Congresso do COSEMS/SP ser 
realizado no Município?
Ênio: Nosso Congresso já 
percorreu todo o Estado e a 
região do Centro Oeste estava 
precisando muito de um evento 
como esse. Foi muito oportuno 
o Congresso em Marília, para 
fortalecer e valorizar a região e 
fico muito feliz e orgulhoso por 
ser também em um Município o 
qual atuei como gestor na saúde 
durante oito anos. Acredito 
que será um excelente evento, 
como todos os outros que foram 
realizados até hoje, isso mostra 
que o Município se tornou cada 
vez mais interessado na saúde e o 
resultado é provado pelo número 
de inscrições que cresce cada vez 

mais, mesmo o deste ano sendo 
em um local que exige um esforço 
maior para o deslocamento das 
equipes. Quero aqui deixar meus 
parabéns à Secretaria Municipal 
de Saúde de Marília, que teve a 
iniciativa de lutar para sediar o 
Congresso e estarei presente para 
contribuir. Tenho certeza que será 
um sucesso para a continuidade e 
aprofundamento do tema.

JC – Quais são as principais 
dificuldades para os COSEMS 

e CONASEMS tendo em vista 
que 2012 é um ano de eleições?
Ênio: Temos que ter em mente 
que a cada dois anos passamos 
por processos eleitorais e acho 
que isso faz parte da democracia 
e é muito positivo. Acredito que 
não atrapalha a continuidade do 
trabalho, temos sim, que aprender 
a lidar com essa situação. 
Passamos muito tempo sobre 
um regime autoritário e ainda 
considero recente para o sistema. 
Por isso, é necessário ajustar 
todos os debates e discussões 
pendentes para que os próximos 
que assumirem as gestões 
consigam dar a continuidade 
necessária para o aprimoramento 
e adequação do sistema, até 
porque não muda muita coisa, 
pois normalmente são as mesmas 
pessoas que continuam à frente 
das gestões. 

Siga o COSEMS/SP

@cosemssp

Cosems SP

blogdocosemssp.blogspot.com
Nosso Blog:

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

Acompanhe notícias, vídeos 
e compartilhe sua opinião

> Ênio Duarte é Secretário Executivo 
do CONASEMS

> Diego Victoria, representante da OMS, Antônio Carlos Nardi, Presidente do CO-
NASEMS e Ênio Duarte, em reunião para fortalecer a gestão municipal do SUS
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Municípios elaboram proposta para regularizar situação 
da Atenção à Saúde das Unidades Prisionais do Estado

Devido à falta de 
profissionais para o 
atendimento, Municípios 
passaram a enfrentar 
situações adversas

150 Unidades Prisionais 

Diante da situação calamitosa 
referente ao atendimento dos 
procedimentos da Atenção Básica 
de Saúde, em que se encontram o os 
presídios do Estado de São Paulo, 
de responsabilidade da Secretaria 
de Administração Penitenciária 
(SAP), os Municípios, através do 
COSEMS/SP, apresentaram ao 
Secretário de Estado da Saúde, 
mediante solicitação, no dia 15 
de fevereiro deste ano, proposta 
(ver proposta completa no quadro 
anexo) estratégica para minimizar 
os problemas enfrentados na 
atualidade.
Devido à ausência de profissionais 
nas equipes de saúde das Unidades 
Prisionais para o atendimento da 
população privada de liberdade, 
os Municípios passaram a 
enfrentar circunstâncias adversas. 
“Temos que arcar com custos 
extras para o atendimento dos 
detentos, como sua locomoção 
e profissionais nos hospitais”, 
explica Jorge Yochinobu 
Chihara, Secretário Municipal 
de Saúde de Junqueirópolis, 

e vai além: “também existe o 
constrangimento dos pacientes 
nos hospitais do SUS, que 
aguardam o atendimento pelo 
fato de termos que priorizar a 
atenção aos presos”, completa. 
Segundo a responsável pela 
saúde da população privada 
de liberdade, da Secretaria do 
Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP), Maria Luiza Rebouças 
Stucchi, desde 2003, quando 

foi publicada a Portaria nº 
1777, que institui uma equipe 
de saúde a cada 500 presos, as 
vagas pretendidas nunca foram  
totalmente preenchidas. 
Cada equipe de saúde da SAP 
é composta por um médico, um 
cirurgião dentista, um auxiliar 
de enfermagem e um auxiliar 
odontológico. “Atingimos apenas 
65 equipes completas. Já existe 
um grupo técnico de estudos, 
com membros do Estado e do 
Ministério da Saúde (MS), que 
acompanha toda a situação”, diz.

Solução
Uma saída encontrada pela SES-
SP para diminuir o déficit de 
trabalhadores de saúde, seria 
equiparar os salários aos da 
Equipe Saúde Família, cujos 
investimentos são maiores 
comparados à remuneração dos 
profissionais da SAP. “Em janeiro 
de 2010 já foram pleiteadas 
algumas mudanças ao Ministério 
e estamos no aguardo de uma 

nova política, que provavelmente 
será divulgada no final deste 
semestre”, revela Maria Luiza.
Para o Secretário de Junqueiróp-
olis, uma equipe completa da 
SAP já ajudaria muito. “Basta 
apenas ajustar as equipes. Caso 
isso não ocorra, necessitamos, 
pelo menos, de um auxílio no 
financiamento dos profissionais 
municipais através da SES-SP”, 
conta.

Unidades do Estado 
De acordo com a SAP, o Estado 
de São Paulo comporta 184.653 
detentos. Destes, mais de 178 
mil  estão sob custódia da SAP, 
enquanto que, aproximadamente 
6 mil estão sob custódia da 
Secretaria de Segurança Pública 
(dados referentes a levantamento 
realizado até o dia 23 de fevereiro 
de 2012). 
Ao todo, o Estado conta com 
150 Unidades Prisionais, sendo 
74 Penitenciárias, 37 Centros 
de Detenção Provisória (CDP), 

13 - Centros de Progressão Penitenciária

37 - Centros de Detenção Provisória

22 - Centros Ressocialização

01 - Unidade de RDD

74 - Penitenciárias

03 - Hospitais

> Imagem da Penitenciária de Pacaembú, com capacidade de 792 detentos, mas 
hoje comporta um população com mais de 1360 
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PROPOSTA - COSEMS/SP

Qualificar o atendimento à saúde nas unidades prisionais, 
através da implantação de um projeto de atenção que esteja 
em conformidade com a Politica Nacional para o Sistema 
Carcerário, com o Plano Estadual de Saúde Sistema Peni-
tenciário e com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – 
SUS, inserido na Política Estadual da Atenção Básica.

1. A Atenção à Saúde à população privada de liberdade é 
de responsabilidade do Governo Estadual, implementada 
por meio da Secretaria de Administração Prisional (SAP) 
e da Secretaria de Estado da Saúde (SES);

2.  Por adesão, os Municípios poderão assumir as ações 
de Atenção Básica  constituindo equipes de saúde respon-
sáveis pela Atenção Básica nas Unidades Prisionais;

3. O relacionamento dos Municípios que optarem por 
aderir a esta proposta se dará direta e exclusivamente com 
a Secretaria de Estado da Saúde;

4. O financiamento destas equipes com recursos do Governo 
Estadual será no valor estimado de R$ 30.000,00/mês por 
equipe. O repasse deverá ser feito, diretamente aos Fundos 
Municipais de Saúde, de forma regular e automática, na 
modalidade fundo a fundo e em conformidade com a Lei 
Complementar nº 141 de 13/01/12;

5. Cada equipe será composta por médico, enfermeiro, 
cirurgião-dentista, técnico de enfermagem e auxiliar de 
saúde bucal, com carga horária de no mínimo 20 horas 
semanais, respeitando o parâmetro de 01 equipe para até 
500 presos. Podem ainda compor estas equipes, os agen-
tes promotores de saúdes (pessoas presas), recrutadas e 
sob supervisão das equipes de saúde, para realização de 
atividades equivalentes às realizadas pelos Agentes Comu-
nitários de Saúde da Estratégia Saúde da Família, porém 
não remunerados nos termos desta proposta, podendo ter 
direito a alguns benefícios a critério da SAP;

6. As equipes devem ter caráter generalista, atuando na 
promoção, prevenção, assistência básica e vigilância à 
saúde. Suas ações devem seguir as prioridades definidas 
na Politica Estadual de Atenção Básica e os protocolos dos 
programas de Atenção á Saúde;

7. Devem ser garantidas as referências aos serviços de mé-
dia e alta complexidade, inclusive urgências, na rede insta-
lada do SUS, com revisão da PPI sempre que necessário;

8. É de responsabilidade da SAP a definição de fluxos e 
procedimentos a serem seguidos pelos Agentes Peni-
tenciários responsáveis pelo “detento”, quando do 
deslocamento, chegada, atendimento e retirada do 
mesmo nas Unidades de Saúde, ambulatórias e hospitalares.                                                                                                                                    

22 Centros de Ressocialização, 
13 Centros de Progressão 
Penitenciária, três hospitais e um 
Centro de Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD). Existem 
15 unidades em construção.
A Penitenciária Feminina do  
Estado com a maior população 
prisional é a de Sant’Ana, na 
capital, com 2.619 presidiárias. 
Já o CDP “Dr. Calixto Antônio”, 
localizado em São Bernardo 
do Campo, contém o maior 
número de detentos homens do 
Estado, somando 2.451. Cada 
Unidade Prisional necessita  
de, pelo menos, uma equipe de 
saúde. 

Oportunidade
Foi publicada  no Diário 
Oficial , no dia 23 de fevereiro, 
autorização  de concurso público 
para o provimento de cargos 
para médicos, nas especialidades 
de clínica geral, ginecologia e 
psiquiatria. A estimativa da SAP 

é de que em 15 dias deverá ser 
publicado o Edital de abertura 
de inscrições. Atualmente a SAP 
possui 149 médicos para atender 
todo o Estado. 
O prazo previsto para a realização 
do concurso é de seis meses, o 
que significa que até o final do 
ano os novos médicos já estarão 
atuando nas Unidades Prisionais 
do Estado. 
Além da oportunidade citada 
acima, está em andamento 
a seleção para provimento 
de 57 cargos de Auxiliar de 
Enfermagem; 22 cargos de 
Cirurgião-Dentista; 33 cargos de 
Enfermeiro (Edital 034/2011). 
Hoje, a SAP conta com 1.883 
servidores na área de saúde.

Posição SES-SP
O Secretário de Estado da Saúde, 
Giovanni Guido Cerri, entrou 
em contato com COSEMS/SP e 
disse que analisará a proposta 
apresentada. 

> A Penitenciária Feminina de Sant’Ana tem capacidade para 2400 detentas

> Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada na capital paulista

ASSESSORIA DE IMPRENSA/SAP
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PTratamento especial reduz odor da Estação de Tratamento 
de Efluentes da FURP

Assegurar os recursos aprovados na  
LOA 2012 para a saúde

O Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), instância máxima de 
deliberação do SUS de caráter 
permanente e  deliberativo, 
condição recentemente reafirmada 
pela Lei Complementar nº 141, 
tem como missão a deliberação, 
fiscalização, acompanhamento 
e monitoramento das políticas 
públicas de saúde. É competência 
do Conselho, dentre outras, 
aprovar o orçamento da saúde, 
assim como acompanhar a sua 
execução orçamentária. Ressalte-
se que o Conselho representa os 
usuários e os trabalhadores do 
SUS, assim como prestadores e 
gestores.
Considerando sua missão, o CNS, 
reunido em 16 de fevereiro de 
2012, decide se dirigir, publica-
mente, à presidenta Dilma Rous-
sef, para manifestar sua posição 
acerca da medida de contingen-
ciamento de recursos da saúde no 
orçamento federal de 2012.
No Brasil, é crônico o sub-finan-
ciamento da saúde. A União, em 
particular, não tem priorizado os 

investimentos em saúde, tendo re-
duzido sua participação no mon-
tante total de recursos aplicados 
na saúde ao longo dos últimos 20 
anos. A recente aprovação da regu-
lamentação da EC-29, sem garan-
tir os 10% das receitas correntes 
brutas do orçamento federal para a 
saúde, frustrou as expectativas do 
povo brasileiro de ver ampliados 
os investimentos e melhorados o 
acesso e a qualidade da atenção à 
saúde, expressas nas deliberações 
da 14ª Conferência Nacional de 
Saúde, realizada em novembro de 
2011. 
Como se isso fosse pouco, a 
equipe econômica do governo 
federal propõe agora um contin-
genciamento da ordem de R$ 5,4 
bilhões no já restrito orçamento do 
Ministério da Saúde. O mais cu-
rioso é o argumento de que o con-
tingenciamento visa a favorecer o 
crescimento econômico do País. 
Ora, a saúde é um importante setor 
econômico, representando cerca de 
9% do PIB, e muito tem contribuí-
do para o desenvolvimento nacio-

nal, ao movimentar um potente 
mercado de bens e serviços e asse-
gurar milhões de empregos. Dessa 
forma, contingenciar os recursos 
da saúde, malgrado a intenção do 
Ministério da Fazenda, contribui 
para desacelerar o crescimento.
Acrescente-se que a saúde é 
um dos setores mais eficientes 
da administração pública, com 
níveis de execução orçamentária 
superiores aos dos próprios 
projetos do Plano de Aceleração 
do Crescimento (PAC), prioridade, 
reiteradamente proclamada, do 
governo. Vale ainda adicionar que 
esses recursos contingenciados, 
que ampliavam o montante 
originalmente previsto para a saúde 
em 2012 pelo Poder Executivo 
no PLOA, foram definidos por 
iniciativa do Congresso Nacional, 
de certa forma, sensibilizado com a 
insuficiência de verbas para o SUS. 
Note-se que, ao contrário da prática 
usual, deputados e senadores 
consultaram os gestores da saúde, 
em especial dos Municípios e dos 
estados, para orientar as emendas 

parlamentares de acordo com as 
prioridades políticas do SUS. 
Contudo, o que mais provoca in-
dignação na proposição do con-
tingenciamento dos recursos da 
saúde é a verificação de que a 
LOA 2012 prevê destinar R$ 655 
bilhões ou 30% do orçamento 
federal de 2012 é destinado ao 
refinanciamento e ao pagamento 
de juros e amortizações da dívida 
pública, mais de nove vezes valor 
previsto para a saúde. A saúde, 
mais que os ganhos financeiros 
do pequeno e privilegiado setor 
rentista da sociedade, deveria ser 
prioridade governamental.
Neste sentido, o Conselho Nacio-
nal de Saúde se manifesta publi-
camente, solicitando à presidenta 
Dilma que, atenta a seus compro-
missos de campanha, priorize a 
saúde e não proceda o contingen-
ciamento das verbas previstas na 
LOA para o orçamento do Minis-
tério da Saúde. 
 
Carta à Presidente - Conselho 
Nacional de Saúde

tralizar as moléculas, responsáveis 
pelo forte odor. 
O chefe de Utilidades da Funda-
ção, Renato Luiz Ferraz, que es-
teve à frente do trabalho, comenta 
que foram pesquisados e analisa-

Um minucioso trabalho 
de pesquisa e estudo dos 
profissionais da área de 
Engenharia e Manutenção da 
Fundação para o Remédio 
Popular (FURP) resultou na 
diminuição do odor no sistema 
da Estação de Tratamento de 
Efluentes (ETE) da Fundação, 
que incomodava funcionários, 
visitantes e moradores próximos 
do laboratório, que fica em 
Guarulhos.
Foram necessários tratamentos 
químicos e biológicos na ETE, 
ambos utilizados para neu-

dos diversos sistemas existentes 
no mercado para sanar o prob-
lema. “Além de atender o nosso 
objetivo, foi importante adequar os 
serviços ao nosso orçamento”, diz. 
Ele destacou ainda que a SABESP 

(Companhia de Saneamento Bási-
co do Estado de São Paulo) utili-
zou um procedimento semelhante 
em suas estações de tratamento.
Os seguranças que trabalham na 
entrada da Fundação elogiaram 
a medida. “Houve uma grande 
melhora, pois antes ficávamos sem 
jeito com o odor, principalmente 
quando recebíamos alguma 
visita”, explica o líder da equipe, 
Raimundo Lorival. 
A Estação de Tratamento de Eflu-
entes da FURP tem capacidade de 
processar até 384 mil litros de es-
goto por dia.

DIVULGAÇÃO/FURP
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