
Nesta edição, a experiência exitosa do Município 
de  Arujá mostra sua luta constante na redução da 
mortalidade infantil
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Mais de 190 representantes do Estado de São Paulo compareceram a Maceió (AL) para  
acompanhar um dos maiores eventos de saúde pública do País pág. 6

pág. 8

pág. 2

Evento terá a finalidade de apresentar as diretrizes e 
estratégias pactuadas 

COSEMS/SP e SES-SP organizam 
seminário para estruturação da Atenção 
Básica no Estado

pág. 4

SMS de Campinas por duas 
ocasiões e Secretário Executivo 
do Ministério da Saúde de 
2003 a 2005, Gastão Wagner 
de Souza Campos conta sua 
experiência frente à gestão 
pública e sua passagem pelo 
Ministério, onde se sentiu 
injustiçado por denúncias 
infundadas e que o seguem até 
os dias atuais 

Entrevista

pág. 3

III Prêmio David Capistrano - Jornal do 
COSEMS/SP divulga mais um trabalho 
premiado

Atenção Básica

Programa QUALIS-UBS é homologado na 
Comissão Intergestores Bipartite

Movimento Nacional em Defesa da 
Saúde Pública coleta assinaturas para 
aumentar o financiamento da saúde
A iniciativa pretende coletar assinaturas para um Projeto 
de Lei de iniciativa popular que assegure o repasse 
efetivo e integral de 10% das receitas correntes brutas da 
União para a saúde 
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Apoio do COSEMS/SP a  
Gastão Wagner

A sustentabilidade do SUS

O Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo 
manifesta seu apoio irrestrito ao grande amigo e mestre Gastão Wagner 
de Souza Campos frente às situações que vem passando nos últimos 
anos. Enquanto gestor do SUS foi acusado injustamente por prática de 
atos administrativos e até hoje responde a processos judiciais.

Médico sanitarista com extensa carreira e produção universitária 
foi gestor municipal em Campinas por duas vezes e presidente do 
COSEMS/SP. Destacou-se como militante na reforma sanitária 
brasileira, sendo um grande formulador do SUS, contribuindo com sua 
capacidade de reflexão, aporte conceitual e construções inovadoras de 
arranjos de gestão e cuidado em saúde. Sua atuação como Secretário 
Executivo do Ministério da Saúde foi decisiva para inúmeros avanços 
no SUS nos últimos anos. 

Co-responsabilizá-lo por atos praticados por outros em procedimentos 
licitatórios e contratos é no mínimo incoerente. Para não dizer 
absurdo! Práticas autoritárias e infundadas do poder judiciário 
atravessam o trabalho de gestores sérios, dedicados e comprometidos 
com a causa pública diariamente. É uma grande injustiça “prejulgar” e 
“criminalizar” um militante histórico da saúde pública brasileira sem 
fundamento. Nosso apoio a todos aqueles que trabalham na defesa 
e construção do SUS e que tem cada vez mais sofrido com ações 
arbitrárias. 

Somos solidários e confiamos em você, Gastão!

Coleta de assinaturas: 
Secretários lutam por mais 

recursos para saúde pública
O CONASEMS convoca todos os 
COSEMS para participar do grande 
Movimento Nacional em Defesa 
da Saúde Pública. Para isso, vamos 
coletar assinaturas para um Projeto 
de Lei de Iniciativa Popular que as-
segure o repasse efetivo e integral 
de 10% das receitas correntes bru-
tas da União para a saúde pública 
brasileira, alterando, dessa forma, a 
Lei Complementar nº 141, de 13 de 
janeiro de 2012.
Essa iniciativa visa agregar, de 
maneira contínua e crescente, as 
entidades organizadas e as diversas 
instituições, abrangendo toda a 
nossa sociedade, nas cidades e no 
campo, e, principalmente, cada 
cidadã e cidadão brasileiros, no 
esforço cívico de encaminhar 
à Câmara Federal o mínimo de 
1,5 milhão de assinaturas para a 
execução do citado Projeto de Lei 
de iniciativa popular, que é uma 
conquista popular garantida na 
Carta Magna brasileira. 

Entende-se que a justeza dessa 
proposição alcançará milhões 
de mentes e consciências, numa 
ampla mobilização nacional, de 
caráter suprapartidário, exigindo a 
definitiva priorização da saúde 
como bem maior de uma nação 
soberana, que cuida do seu 
povo e garante os seus direitos 
constitucionais. Fundamentalmente, 
firmará o compromisso de toda 
a sociedade no decisivo controle 
social da saúde, que exige a 
transparência e a correta aplicação 
desses recursos no Sistema Único 
de Saúde – SUS garantindo um 
sistema justo e de qualidade para o 
povo brasileiro.
O COSEMS/SP disponibilizou os 
formulários para preenchimento 
no portal: www.cosemssp.org.br. 
Lembrando que as assinaturas só 
valerão se forem acompanhadas de 
nome completo e legível, endereço 
e dados identificadores do título 
eleitoral.

O Congresso CONASEMS de 2012 tem uma importância ímpar para os gestores de Saúde do País: 
rediscute a SUSTENTABILIDADE do SUS, a partir da Regulamentação da EC nº29 (leia-se hoje Lei 
Complementar nº141) e do Decreto nº7508. 
A reunião de mais de 4.500 pessoas em Maceió foi um marco histórico, pois o momento é de transição 
na gestão municipal e isso com certeza oxigena a área da saúde.
Vimos, através dos discursos acalorados de políticos de todas as áreas – Ministro, Governador, Pre-
feitos, Deputados, Gestores, que a Saúde ocupa importante posição na agenda política nacional, com 
reconhecimento da necessidade de concretização de um financiamento adequado, compartilhado, um 
gestor envolvido, uma Atenção Básica eficiente, com bom dialogo com o judiciário , entre outras preo-
cupações que exigem atitudes políticas e de relacionamento maduro entre todos. 
O Ministro Padilha revogou mais de 20 Portarias normativas do SUS na última reunião da Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT), mostrando que acredita no momento de maturidade no avanço do SUS, 
repactuando compromissos entre os entes federados e preparando um importante terreno para assi-
natura dos COAPs em todo o Brasil. 
Nesta edição, disponibilizamos aos gestores, o abaixo assinado para apoio a um projeto de iniciativa 
popular que reivindica a aplicação de 10 % das receitas correntes brutas na Saúde, alterando a Lei 
Complementar nº141. Isso tem extrema importância para todos nós e esperamos contar com a coleta de 
1,5 milhões de assinaturas para que ele tenha o apoio necessário. 
Estamos também publicando duas importantes cartas: A primeira, de apoio incondicional ao colega 
Gastão Wagner, gestor guerreiro e defensor histórico do SUS, hoje penalizado por entraves burocráti-
cos e por ações administrativas de terceiros – as injustiças devem ser clarificadas, defendidas coletiva-
mente e nosso apoio tem teor de indignação e solidariedade. A outra carta é a carta de Maceió (anexa), 
que resume as diretrizes nacionais da luta permanente pela Sustentabilidade do SUS e que deve ser 
conhecida (e aplicada) por todos os gestores da Saúde. 
Enfim, nosso jornal esse mês proporcionará a você mais conhecimento, para que o ajude a pautar as 
importantes discussões sobre a Saúde nos próximos meses. Use e abuse ! 
Claudia da Costa Meirelles, membro da Diretoria do COSEMS/SP
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa

O trabalho teve início em 
2009 com levantamentos da 
Vigilância Sanitária, que 
identificou a necessidade de 
adequações para a melhoria 
na assistência ao parto e ao 
recém-nascido. 

   O Jornal do COSEMS/
SP publicará, nas 
próximas edições, 
matérias sobre os 
10 trabalhos que 

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

‘Redução da mortalidade infantil em Arujá - Um desafio constante a ser enfrentado pela saúde’

Com o objetivo de redução 
dos casos e alcançar a meta 
aceitável pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) quanto 
à mortalidade infantil, de 
14,4 mortes por mil nascidos 
vivos até 2015, o Município de 
Arujá, através da sua Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS), 
desenvolveu o projeto intitulado 
‘Redução da Mortalidade Infantil 
em Arujá – SP – Um desafio 
constante a ser enfrentado pela 
saúde’, o qual conquistou o 
III Prêmio David Capistrano, 
durante o XXVI Congresso do 
COSEMS/SP, em Marília. 
Por meio de ações ampliadas e 
articuladas de atenção à saúde, 
a experiência municipal teve iní-
cio em 2009, com os indicadores 
apontando uma taxa de 14,50. 
“O trabalho para redução da 
Mortalidade Infantil está sendo 
realizado desde que assumimos 
a Secretaria Municipal de Saúde. 
Em Janeiro de 2010 foi reaberta 
a Maternidade Municipal ‘Dalila 
Ferreira Barbosa’, e ações con-
juntas com as Unidades Básicas 
de Saúde culminaram no atendi-
mento de qualidade às gestantes 
do Município”, explica a Secre-
tária Municipal de Saúde de Aru-
já, Dagmar Barbosa Corato.

Mortalidade infantil
A taxa corresponde à relação 
entre o número de óbitos de 
crianças menores de um ano e 
o número de nascidos vivos, 
multiplicado por mil, durante um 

o mesmo período. A mortalidade 
infantil é utilizada para avaliar 
condições de vida e saúde de 
uma população devido ao fato 
de seu comportamento estar 
estreitamente relacionado ao 
acesso e à qualidade de serviços 
de saúde e de saneamento básico, 
assim como fatores ambientais e 
socioeconômicos. 

Dinâmica da iniciativa
Através de investigações e 
levantamentos da Vigilância 
Sanitária, a SMS identificou a 
necessidade de adequações para 
a melhoria na assistência ao 
parto e ao recém-nascido. Com a 
análise obtida e a intervenção do 
Departamento regional de Saúde 
(DRS1), do Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE8) e do 
Grupo de Vigilância Sanitária 
(GVS8), a vigilância em saúde 
orientou a instituição assistencial 
ao parto e ao recém-nascido e 
implementou a Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar 
(CCIH), educação continuada, 
dentre outras medidas. 
Várias medidas fora realizadas no 
âmbito da Atenção Básica como 
os programas de imunização, 
implantação de protocolos 
de atendimento à gestante e 
a puérpera e recém-nascidos, 
ampliação do acesso aos serviços 

de saúde, aprimoramento na 
qualidade de exames laboratoriais 
e de imagem, além do acesso à 
terapia medicamentosa.
Segundo Dagmar, cada tra-
balhador da Saúde do Município 
possui um papel de destaque no 
sucesso das ações. “Cabe ressal-
tar a importância dos enfermeiros 
que participam diretamente do 
acompanhamento das gestantes 
e dos médicos obstetras que re-
alizam as consultas de Pré-Na-
tal na conformidade do Projeto 
Renascer”, diz.
A Secretária destaca o 
acompanhamento minucioso 
do Pré-Natal da gestante, 
garantindo sete consultas ou 
mais, com médico obstetra, e 
ainda o comprometimento dos 
enfermeiros e sua equipe das 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) em seguir rigorosamente 
o protocolo realizando as 
visitas domiciliares necessárias 
e frequentes para gestantes e 
puérperas. Podemos destacar 
ainda o entrosamento da 
Maternidade que é gerida por 
uma organização social com a 
Secretaria Municipal de Saúde.

Resultados
A SMS de Arujá conseguiu atin-
gir a marca de 9,27% em 2011, 
frente 14,5% registrada em 2009. 

A taxa ficou abaixo da média do 
Estado de São Paulo, que em 
2011 chegou a 11,9%.
Além da meta obtida, a SMS 
dará seguimento ao projeto, 
o qual neste momento está 
sendo reavaliado em busca do 
aprimoramento das ações, através 
da intensificação do trabalho 
com o planejamento familiar e 
grupos de adolescentes nas UBS, 
acompanhamento de gestantes 
nas UBS e na Maternidade 
Municipal ‘Dalila Ferreira 
Barbosa’ ou maternidade de 
referência para gestantes de alto 
risco, dentre outras medidas que 
possam melhorar o atendimento 
e acolhimento das gestantes.
O trabalho teve como apresenta-
dora Dagmar Barbosa Corato e 
co-autoras: Mirian Tereza  Mi-
letti e Vera Lúcia Barbosa Mon-
toani Lobo.

> Maternidade Municipal Dalila Ferreira Barbosa

DIVULGAÇÃO

LIGIA MARTIN FERREIRA

> SMS Dagmar Barbosa Corato 
recebendo prêmio durante o Congresso
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Gastão Wagner avalia saúde pública e fala sobre os 
processos que responde desde 2006 

“O Decreto (nº7508) 
e a nova Lei 
Complementar (nº 
141) regulamentam 
aspectos 
fundamentais para a 
construção do SUS. 
Entretanto, tenho um 
forte pressentimento 
de que essas novas 
Leis não serão 
suficientes para 
superar impasses de 
ordem política”.  

Gastão Wagner de Souza Campos

Secretário Municipal de Saúde 
de Campinas por duas ocasiões, 
1989/91 e 2001/02, e Secretario 
Executivo do Ministério da Saúde 
de 2003 a 2005, Gastão Wagner 
de Souza Campos é graduado em 
medicina pela Universidade de 
Brasília e Doutor em Saúde Públi-
ca pela Unicamp, da qual hoje é 
professor titular. 
Autor de cinco livros direciona-
dos à saúde pública e colaborador 
em inúmeras obras relacionadas 
à saúde e temas diversos, Gastão 
conta sua experiência frente à 
gestão pública e sua passagem 
pelo Ministério, onde se sentiu 
injustiçado por denúncias infun-
dadas e que o seguem até os dias 
atuais. Conhecedor das políticas e 
enfrentamentos do SUS, o profes-
sor explica como os profissionais 
da saúde podem ser atraídos pelo 
sistema público e cita que apenas 
a criação de novas Leis não são 
suficientes para o aprimoramento 
do SUS. Confira a entrevista.

JC - Com mais de 30 anos de 
experiência na área de saúde, 
em sua opinião, quais foram 
os principais avanços da saúde 
pública nacional nas últimas dé-
cadas?
Gastão: O principal avanço vem 
sendo a construção do Sistema 
Único de Saúde. Em que pesem 
todas as dificuldades, o SUS é 
co-responsável pela melhoria da 
qualidade de vida de grande parte 
do povo brasileiro.

JC -  Como o senhor avalia os 
recentes acontecimentos no âm-
bito do SUS, como a assinatura 
do Decreto nº 7.508 e a nova Lei 
Complementar nº 141?
Gastão: O Decreto e a nova Lei 
Complementar regulamentam 
aspectos fundamentais para a 
construção do SUS. Entretanto, 
tenho um forte pressentimento 
de que novas “Leis” não serão 

suficientes para superar impasses 
de ordem política mais do que 
legal. Não é por deficiência de 
legislação que temos dificuldades 
no SUS. Gilson de Carvalho, há 
vinte anos, já havia cunhado a 
expressão “coragem de cumprir 
a Lei”, chamando a atenção para 
o fato de que se cumpríssemos 
a Lei, o SUS sairia do papel. A 
fragmentação das políticas, dos 
programas e da gestão do SUS, 
particularmente entre União/
Ministério da Saúde, Estados e 
Municípios, tem sido um empecilho 
concreto para a construção 
do SUS. Tem permitido que 
Estados e o Ministério da Saúde 
assumam somente compromissos 
e programas de seu interesse 
específico, em geral ações ligadas 
a marcas, a programas verticais 
e focais, mais preocupados com 
propaganda política do que com 
a implementação do SUS e do 
direito à saúde.

JC - Como foi sua experiên-
cia no Ministério da Saúde 
como Secretário Executivo em 
2003/05? Dentre as políticas 
discutidas no momento, o Pacto 
pela Saúde (2006) estava sendo 
elaborado. Quais mudanças que 
o Decreto nº 7.508 pode contem-
plar nas reformulações que não 

foram desenvolvidas através do 
Pacto?
Gastão: Minha experiência foi 
trágica, negativa. Não consegui 
me entender com a política e 
com o estilo de governo do então 
Ministro e terminei demitido 
depois de um ano e dez meses. 
Apesar disto consegui apoiar 
alguns projetos de qualidade, 
como o Humaniza/SUS, a 

contratualização com Hospitais 
Universitários, o programa de 
AIDS e de Saúde Mental. Como 
herança maldita, me restaram 
vários processos na Justiça Federal 
em decorrência de denúncias 
unilaterais dos órgãos de controle 
do MS e do governo federal. Na 
ocasião, não me foi concedido o 
direito de defesa. Depois de seis 
anos, ainda não fui julgado e 
continuo com bens bloqueados e 
com o vexatório título de “réu”.
Sobre o Pacto, desde 2001, perce-
beu-se que o SUS não avançaria 
somente por meio dos Municípios 
e que era necessário a construção 
de Redes Regionais de Atenção 
integral à saúde. Estas redes entre 
os entes federados e serviços dos 
vários níveis de complexidade 
dependem de construir-se modos 
contínuos de cogestão do sistema 
regional. O Pacto pela Saúde foi 
uma tentativa tímida de avançar-
se nesta integração. O Decreto 
avança usando o artifício legal do 
contrato público, todavia me con-
fesso cético. O tema é político, 
necessitamos de uma ampla re-
forma do Estado, de modo a criar 
um modelo de gestão para o SUS 
centrado em redes regionais e no 
comprometimento do MS e dos 
Estados com política de pessoal e 
com a atenção integral.

JC - O senhor entende 
que a atuação acadêmica 
e de gestor podem ser 
complementares? Em sua 
opinião, que estratégias a 
academia tem adotado para 
se aproximar e colaborar na 
prática da saúde pública? 
Como podemos atrair mais 
profissionais para atuar na 
saúde pública?
Gastão: A Universidade pode 
apoiar a gestão e as políticas 
públicas, ainda que seus papéis 
sejam distintos. A universidade 
precisa de autonomia em relação 

AGÊNCIA BRASIL/EBC

> Gastão Wagner atuou no Ministério da Saúde de 2003 a 2005
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“Trata-se de um 
despropósito total, 
de supostos erros 
administrativos, que 
não cometi. Acusam-
me, sem provas, 
de crimes graves. 
Isto me entristece 
e envergonha, 
além de me tomar 
tempo, muito tempo 
e dinheiro que não 
tenho. São cinco 
processos já”.  
 
Gastão Wagner de Souza Campos

à lógica da disputa pelo poder, 
precisa posicionar-se tendo como 
centro o interesse coletivo e não 
o deste ou daquele grupo. Da uni-
versidade também se espera uma 
visão estratégica, de médio prazo 
e não somente do imediato de cada 
mandato dos gestores.
A Universidade pública tem se 
aproximado mais do SUS nos úl-
timos anos, até porque a formação 
em saúde depende de estágios em 
que os alunos realizem atendi-
mento supervisionado, e a maior 
parte dos campos de práticas são 
serviços do SUS.
A atração de profissionais para 
trabalhar no campo público de-
pende tanto de política e gestão de 
pessoal, quanto da formação. Sem 
política de pessoal adequada o 
SUS não conseguirá legitimar-se 
nem junto a população nem entre 
os profissionais de saúde.

JC - Durante sua passagem pelo 
MS ocorreu uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI), 
provocada pela investigação 
da Polícia Federal denominada 
como escândalo das sangues-
sugas, onde houve desvio de 
dinheiro público destinado à 
compra de ambulâncias. Qual 
o motivo do envolvimento de 
seu nome nesse episódio? Quais 
foram as consequências para 
sua vida pessoal?
Gastão: A CPI ocorreu após 
minha saída. Durante o período 

em que estive no MS não 
se conhecia a quadrilha dos 
sanguessugas. Hoje se sabe que 
este agrupamento de empresários 
e Deputados Federais atuou 
durante 11 anos e há evidências de 
que fraudaram 1.400 convênios 
assinados entre o MS e SMS ou 
entidades filantrópicas ligadas 
ao SUS. Mais de 10 autoridades 
do MS, Ministros ou Secretários 
Executivos, assinaram estes 1.400 
convênios. As fraudes ocorriam no 
momento das licitações e compra 
de ambulâncias e equipamentos, 
em geral, realizados de forma 
descentralizada, não pelo MS, 
mas pelas SMS ou entidades 
filantrópicas filiadas ao SUS. 
Quando saí do MS, o Denasus 
e a CGU enviaram pareceres 
diretamente ao Ministério Público 
Federal alegando que houvera 
procedimentos administrativos 
incorretos na execução destes 
convênios. Pois bem, em função 
disto alguns Procuradores e Juízes 
Federais resolveram me indiciar 
como réu por improbidade 
administrativa. Isto apesar de 
não haver nenhuma ligação entre 
minha pessoa e os empresários e 
Deputados. 
O primeiro processo é de janei-
ro de 2006. Desde então, estou 
com bens bloqueados e acusado 
de pertencer a essa quadrilha, de 
enriquecimento ilícito e improbi-
dade. Trata-se de um despropósito 
total, de supostos erros adminis-
trativos, que não cometi. Acusam-
me, sem provas, de crimes graves. 
Isto me entristece e envergonha, 
além de me tomar tempo, muito 
tempo, e dinheiro que não tenho, 
são cincos processos, já. Minha 
defesa tem sido feita por advoga-
dos e advogadas solidários, todos 
ligados à luta pelos direitos huma-
nos e que não duvidam de minha 
integridade. 

JC - Atualmente, em sua opinião, 
quais são os principais desafios 
para a melhoria da integralidade 
e equidade do SUS?
Gastão: 1- Superar o subfinan-

ciamento; ou seja, quase dobrar o 
financiamento do SUS, passar do 
gasto de 3, 5% do PIB para algo 
em torno de 7%;
2- Desenvolver uma política e 
uma gestão de pessoal solidária 
entre entes federados, com carrei-
ras nacionais ou por Estado e com 
gestão local;
3- Organizar o SUS com base nas 

mais ou menos 500 regiões de 
saúde, com redes integradas en-
tre UBS, hospitais, policlínicas, 
CAPS, Centros de Referencia, 
Urgência e Vigilância em Saúde;
4- Realizar-se uma reforma 
administrativa que possibilite 
a constituição de organizações 
públicas de um novo tipo, ágeis e 
com formas de gestão participativa, 
prestação de contas, de resultados 
e do desempenho e que assegurem 
o direito à saúde.

 ‘Os Médicos e a Política de Saúde’, São Paulo, Editora 
Hucitec, 1988; segunda edição, 2006

‘A Saúde Pública e a Defesa da Vida’, São Paulo, Editora 
Hucitec, 1991;segunda edição, 1994; terceira edição, 2006

‘A Reforma da Reforma: Repensando a Saúde’, São Paulo, 
Editora Hucitec, primeira edição, 1992; segunda edição, 1997; 
terceira edição, 2006

‘Um método para análise e cogestão de coletivos’, São Paulo, 
Editora Hucitec, 2000 

Manual de Práticas de Atenção Básica; Editora Hucitec; 2010

Livros publicados por Gastão Wagner em Saúde Coletiva

Livros em coautoria

Tratado de Saúde Coletiva, Editora Hucitec; 2006
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Siga-nos no 
Twitter

@cosemssp

Curta nossa 
Fan Page no 

Facebook 
Cosems SP

www.cosemssp.org.br

Confira mais notícias, 
fotos e vídeos 

diariamente no nosso 
portal!

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas 

redes sociais 

AGÊNCIA BRASIL/EBC

> Gastão responde por 5 processos
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Representantes paulistas marcam presença no 28º 
Congresso do CONASEMS em Maceió (AL)

Com a presença de 
aproximadamente 4.500 
congressistas, o evento 
teve forte relevância para 
a consolidação política  e 
integração de gestores e 
participantes de todo o País

O Centro de Cultural e de Ex-
posições Ruth Cardoso, em Ma-
ceió (AL), sediou o 28º Congresso 
do CONASEMS e o 9º Congres-
so Brasileiro de Saúde, Cultura 
de Paz e Não-Violência, entre os 
dias 11 e 14 de junho. O Estado 
de São Paulo contou com mais de 
190 representantes, entre gestores, 
técnicos e assessores técnicos do 
COSEMS/SP. Considerado um 
dos maiores e mais importantes 
Congressos da saúde publica no 
Brasil, o evento apresentou como 
eixo principal ‘A sustentabilidade 
do SUS pela adesão da população 
visando à atenção regional inte-
gral e qualificada’ e reuniu mais 
de 4.500 participantes de todo o 
País.
“O Congresso acontece nesse mo-
mento tão importante que estamos 
vivendo de construção das Redes 
Temáticas e de avanço no pro-
cesso de celebração dos Contratos 
Organizativos de Ação Pública 
(COAP)”, destaca o Presidente do 
COSEMS/SP e Secretário Munici-
pal de Saúde (SMS) de São Ber-
nardo do Campo, Arthur Chioro.
Ao longo dos quatro dias 

foram realizados painéis, 
oficinas, seminários e mesas. 
Os representantes do Estado 
de São Paulo compuseram as 
Mesas: ‘O modelo de gestão e 
relações interfederetivas que 
queremos’, com o Presidente 
do COSEMS/SP; ‘O modelo de 
atenção que queremos e o que 
estamos construindo’, com a Vice-
Presidente do CONASEMS e SMS 
de Diadema, Aparecida Linhares 
Pimenta. O Painel da ‘Fundação 
estatal’ com o Vice-Presidente do 

COSEMS/SP e SMS de Bauru, 
Fernando Monti e a ‘Oficina de 
formação do profissional de saúde 
na sustentabilidade do SUS’, com 
o ex-Presidente do COSEMS/SP e 
Diretor do Departamento de Apoio 
à Gestão do SUS de São Bernardo 
do Campo, Jorge Harada.
“Foi um evento muito importante 
para a consolidação política do 
SUS. Houve grande integração en-
tre os participantes de todo o País 
e a presença de representantes do 
Ministério é cada vez mais inten-

sa”, diz Harada.
Chioro acredita que a questão 
central do evento está focada na 
sustentação da capacidade de in-
tervenção dos SMS. “Uma grande 
preocupação é o fortalecimento 
dos Secretários, devido ao pro-
cesso de transição diretamente 
relacionado às eleições deste ano 
e como devemos acolher os novos 
gestores”, ressalta. 

Abertura
A cerimônia de abertura contou 
com a presença do Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha; do 
Governador do Estado de Alagoas 
Teotônio Brandão; do Presi-
dente do CONASEMS, Antonio 
Figueiredo Nardi; do Presidente 
do Conselho Nacional dos Secre-
tários de Saúde, Wilson Alecrin; 
do representante da Frente Nacio-
nal de Prefeitos e prefeito de Foz 
do Iguaçu, Paulo Mac Donald; 
os Presidentes dos COSEMS de 
todo o Brasil, dentre outras auto-
ridades.
Na ocasião, Padilha enalteceu 
a grandiosidade do evento e os 
avanços conquistados pelo SUS 
nos últimos anos. O Ministro 
também enumerou três grandes 
desafios para os gestores no intuito 
de aprimorar a qualidade no 
atendimento do SUS: o tempo de 
espera; o número e a distribuição 
equitativa dos médicos por todo o 
País e o fortalecimento do controle 
social, contra a corrupção e o 
desperdício.
“O SUS foi uma inspiração para 
a construção das políticas públi-
cas do Brasil, pela consolidação 
trina que construímos nos últimos 
22 anos. Os Municípios investem, 
em média, 21% de sua arrecada-
ção, por isso sabemos que quem 
faz o SUS são os Secretários de 
Saúde”, enfatiza Padilha. E com-
pleta: “A saúde será tema central 
nas eleições”.

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Formação da mesa na abertura oficial do 28º Congresso do CONASEMS

> Ministro Padilha enaltece trabalho dos Secretários Municipais de 
Saúde em sua fala na abertura do evento
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COSEMS/SP
Homenagem
Com o objetivo valorizar o 
trabalho desenvolvido pelas 
parteiras tradicionais e apoiar a 
integração nos serviços de saúde, 
em especial no Sistema Único 
de Saúde, afim que as parteiras 
sejam reconhecidas como atrizes 
na promoção e na atenção integral 
à saúde da mulher no Brasil, o 
CONASEMS homenageou com a 
medalha Dom Helder Câmara o 
Grupo Curumim, de Pernambuco. 
A entrega da medalha aconteceu 
durante a cerimônia de abertura do 
28º Congresso do CONASEMS, 
em Maceió.
Na foto ao lado, a parteira Maria 
dos Prazeres, com mais de 6.000 
partos e nenhum óbito registrado, 
recebe placa do Ministro Alexan-
dre Padilha. 

Grupo Curumim
Criado em 1989, o grupo é uma 
organização não governamental 
feminista que desenvolve um 
importante trabalho com as 
parteiras tradicionais, indígenas e 
quilombolas, nas regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste, em 
algumas regiões do Sudeste e 
da região Sul, além de realizar 
projetos de fortalecimento da 
cidadania das mulheres em todas 
as fases de suas vidas, atuando 
principalmente nas áreas de 
direitos humanos, saúde integral, 
direitos sexuais e reprodutivos, 
lutando pela igualdade étnico-
racial e de gênero, pela justiça 
social e a democracia.
O Grupo ainda colabora nas 
proposições e definições de 
políticas públicas de saúde 
para a inclusão do parto e 
nascimento domiciliar assistidos 
por parteiras tradicionais no 
conjunto da atenção integral à 
saúde da mulher. Desde 2000 
o Grupo Curumim estabeleceu 
convênios com o Ministério 
da Saúde, contribuindo na 
implementação de ações do 
programa Trabalhando com 
Parteiras Tradicionais, da Área 
Técnica de Saúde da Mulher.

Medalha Dom Helder Câmara
A medalha Dom Hélder Câmara 
foi instituída em 2005 pelo 
CONASEMS com o intuito de 
homenagear organizações ou 
pessoas que tenham realizado 
trabalho publicamente conhecido 
em prol da Cultura de Paz e Não 
– Violência, cuja efetividade 
para a saúde e para a redução da 
violência seja reconhecida pelo 
CONASEMS.
O nome para a medalha é mais que 
justa, pois dom Hélder Câmara foi 
um grande defensor dos direitos 
humanos, da liberdade do homem 
e a elevação dos valores que dão 
fundamento a uma sociedade justa, 
igualitária. Nomes como Zilda Arns 
e Maria da Penha também já foram 
homenageados com a medalha.  

Números do Congresso

•   

•   

•   
•   
•   

•   
•   

•   

•   
•   

4.328 inscritos

653 Secretários Mun. Saúde

560 palestrantes

53 expositores

81 relatores

20 painéis

10 oficinas

2 seminários

4 mesas
21 lançamentos de 
publicações

COSEMS/SP

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Padilha entrega placa a parteira 
Maria dos Prazeres

> Exposição dos trabalhos do Estado de São Paulo durante o 28º Congresso 
do CONASEMS

> Público presente na cerimônia de abertura 

> Tenda contou com apresentações de música e teatro e debateu os 
problemas enfrentados pela saúde pública no País
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PFarmacêutico da FURP dá orientações sobre como armazenar 
corretamente o medicamento durante tratamentos contínuos 

Quando falamos em medicamen-
tos de uso não contínuo, o ideal e 
mais adequado é que não sejam 
armazenados em casa de forma 
alguma. Porém, quando o trata-
mento exige um medicamento de 
uso contínuo, algumas orientações 
devem ser seguidas. 
Gidel Soares, farmacêutico 
e gerente da área de 
Desenvolvimento Farmacotécnico 
da Fundação para o Remédio 
Popular “Chopin Tavares de 
Lima” - FURP dá importantes 
recomendações sobre qual a 
melhor forma de armazenamento. 

“Os medicamentos devem ser 
protegidos da luz intensa, do calor 
e da umidade e mantidos longe 
das crianças. Uma boa opção são 
as prateleiras dentro dos armários, 
pois são mais altas”, explica. 
Segundo ele, o efeito terapêutico 
está diretamente ligado à forma de 
armazenamento do produto. Caso 
seja armazenado de forma incor-
reta, pode até perder sua eficácia, 
em função da degradação do seu 
princípio ativo.  “No caso dos anti-
bióticos, por exemplo, que são pre-
parados por diluição no momento 
do uso, se a dose tiver 100mg de al-

guma substância e for armazenado 
de forma inadequada, ela  se degra-
da e a concentração pode cair para 
50mg, deixando de ter a ação espe-
rada”, orienta Gidel   
O farmacêutico reforça que o 
uso racional dos medicamentos, 
junto com a prescrição médica 
é fundamental para minimizar 
os riscos de efeitos indesejáveis. 
“O acompanhamento médico e 
orientação dos farmacêuticos são 
imprescindíveis para garantir a 
eficácia do tratamento”. 
Dicas
- Não armazenar no banheiro, local 

de maior calor e umidade da casa; 
- Mantenha-os longe de crianças 
e animais; 
- Fique muito atento ao prazo de 
validade; 
- Em geral, apresentação como 
Soluções e Suspensões, após 
abertas, diminuem drasticamente 
sua validade; 
- Durante o tratamento guarde 
dentro de sua caixa, acompan-
hado da bula; 
- Siga o que recomenda o rótulo. 
- E o principal: Não guarde 
medicamentos em casa, após o 
tratamento. 

Seminário: Diretrizes e 
estratégias para estruturação 
da Atenção Básica no Estado

Organizado pelo COSEMS/SP e 
Secretaria de Estado da Saúde do 
Estado de São Paulo (SES-SP), o 
auditório Ulysses Guimarães, no 
Palácio dos Bandeirantes, sede 
do Governo paulista, recebe, 
na quinta-feira dia 5 de julho, 
o Seminário da Atenção Básica 
‘Diretrizes e estratégias para a 
estruturação da Atenção Básica 
no Estado de São Paulo’. O 
evento terá início às 9h e contará 
com a presença do Secretário da 
SES-SP, Giovanni Guido Cerri, 
do Presidente do COSEMS/SP, 
Arthur Chioro, e representantes 
do Ministério da Saúde.
O objetivo do Seminário é 
apresentar a pactuação entre 

COSEMS/SP e SES-SP composta 
por vários eixos, dentre eles as 
estratégias e financiamento para 
os serviços de saúde da Atenção 
Básica, além da discussão do 
atual momento da política da 
AB no Brasil e seus desafios 
no Estado de São Paulo, como 
ordenadora do sistema de saúde. 
Para o debate foi convidado o 
Diretor do Departamento da AB 
do Ministério, Heider Pinto. 
Participarão do evento apenas 
os Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de SP e os 
Coordenadores da AB dos 645 
Municípios. 
Durante o seminário serão 
distribuídos cadernos com as 
diretrizes e estratégias da AB que 
foram pactuadas na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB).
O Palácio dos Bandeirantes fica 
localizado na Avenida Morumbi, 
4.500. Para mais informações 
entre em contato com o 
COSEMS/SP pelo telefone (11) 
30668259.

A Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) homologou o 
Programa QUALI UBS, através 
da Deliberação CIB nº 44, de 
15 de junho de 2012, aos 624 
Municípios que realizaram a 
adesão ao sistema. O programa 
é destinado à reforma, ampliação 
e aquisição de equipamentos, 
mobiliários e instrumentais para 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), de forma progressiva 
até 2014, com a finalidade de 
prover infraestrutura adequada 
às Equipes de Atenção Básica 
para desempenho de suas ações e 
melhor atendimento a população. 
A iniciativa teve como parâmetro 
o porte populacional e o número 
de UBS de cada Município, com 
o cálculo de quatro salas/ am-
biência por UBS, no valor de R$ 
15.000,00 cada.
Para o Coordenador de Saúde 
da SES-SP, Affonso Viviani, a 
pactuação entre Secretaria de 
Estado e COSEMS/SP, relativa 
ao financiamento da Atenção 

Programa QUALIS-UBS é 
homolagado na Comissão 

Intergestores Bipartite
Básica no Estado de São Paulo, 
representa o fortalecimento do 
SUS. “Permite aos Municípios 
e ao Estado ampliarem o 
processo de mudança do modelo 
assistencial em todos os níveis 
de complexidade do sistema. 
Incentiva, assim, a construção 
de redes de atenção na busca da 
integralidade”.
Ao todo, a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES-SP) in-
vestirá um total de R$ 80 milhões 
para 2012, somente para compra 
de instrumentais e equipamentos. 
Já em 2013 e 2014, a verba será 
ampliada a reformas e ampliações 
das UBS, em um valor total esti-
mado de R$ 200 milhões. 
Dados do Ministério da Saúde 
(MS) mostram que o Estado de 
São Paulo possui 4.292 UBS, 
destas, 43% (cerca de 2.000) são 
inadequadas. As adesões para o 
programa foram encerradas no dia 
10 de maio. O repasse do recurso 
para os Municípios será realizado 
por meio de Termo Aditivo.
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