
Nesta edição, a experiência exitosa do Município de  Lourdes mostra seu 
projeto: ‘Aprender Brincando-Gincana contra a Dengue’

   Jornal do

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

Edição nº129, Julho de 2012

Secretário Giovanni Cerri comparece a 
reunião de Diretoria do COSEMS/SP
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Pela primeira vez, Secretário de 
Estado da Saúde participa do 
encontro. Aprimorar o diálogo, 
confirmar investimentos na Atenção 
Básica e alinhar prioridades 
foram os principais motivos de 
sua presença. Junto com seu 
Adjunto, José Manoel Teixeira, 
Cerri destacou o empréstimo de 
aproximadamente R$ 900 milhões 
cedidos pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID)
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Seminário apresenta diretrizes para Atenção Básica 
do Estado de São Paulo e anuncia investimentos

Evento

III Prêmio David Capistrano 
Jornal do COSEMS/SP apresenta mais um trabalho 
premiado durante XXVI Congresso

SES-SP 
Política Estadual de Saúde Mental - Resposta da 
Secretaria às equivocadas abordagens

"Seminário: Lei 
Complementar 

nº 141"
Dia 8 de agosto, 

das 14 às 17 horas, 
na Faculdade de 
Saúde Pública da 

Universidade de São 
Paulo - Auditório 

João Yunes

Inscrições gratuitas, com 
limitação de lugares, 

através do e-mail
cosemssp@saude.sp.gov.br
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Harmonia no diálogo e avanço na Saúde

Claudia da Costa Meirelles, membro da Diretoria do COSEMS/SP

Após quase 25 anos construindo um espaço qualitativo junto aos outros Entes Federados, recebe-
mos na nossa última reunião mensal, o Secretário de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri, e 
seu Adjunto, José Manoel Teixeira. Eles anunciaram a conquista de um longo caminho: a par-
ticipação efetiva da SES-SP na Atenção Básica, com mais de R$ 140 milhões em investimentos 
e custeio, ainda em 2012. 
O Secretário destacou a importância da colaboração do COSEMS/SP para construção de melhores 
(e novas) políticas na área de Saúde Mental, na Regionalização, na regulação dos serviços e 
pediu nosso apoio na reformulação de uma proposta sobre o ressarcimento dos planos de saúde 
ao SUS. É muito gratificante ver o esforço de nossa gestão que, em tão pouco tempo, mudou a 
história das relações interfederativas. 
O COSEMS/SP se consolida como uma representação suprapartidária, com  constante disposição 
ao dialogo que se traduz em maior velocidade e maiores avanços em questões estratégicas. 
Marcamos presença na Assembleia Legislativa, dividindo espaço com o Ministério da Saúde, 
Secretaria de Estado da Saúde e também Deputados e Prefeitos de todo o Estado, que pararam 
para ouvir sobre o SUS, seus avanços e prioridades. Essa discussão de forma harmônica mostrou 
que a agenda política está com o foco na Saúde de forma mais madura e parceira. O COSEMS/
SP sabe do grande esforço dos Municípios, que aplicam, em media, entre 20 e 25 % de suas 
receitas próprias na Saúde.
Nessa edição, publicamos a carta do Secretário Giovanni, a qual trata da questão da Saúde Mental 
sob a ótica do Estado. Mais do que uma carta-resposta, sabemos, ao levantarmos a bandeira da 
discussão da Saúde Mental em São Paulo na nossa última edição do jornal, que conseguimos 
trazer novas reflexões e críticas construtivas para o setor, e, agora sim, poderemos avançar de 
forma clara e com atitudes concretas! Enfim, nossa maior conquista tem sido um olhar respeitoso 
e necessário para os Municípios, através da conscientização de que todos somos responsáveis 
pela Saúde que queremos !!
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Próximos eventos na área 
da saúde

16 a 19 de outubro, em Brasília
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa
Projeto atua no recolhimento 
de todos os materiais que 
possam servir de criadouro e 
proliferação para o mosquito 
da Dengue  

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

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

‘Projeto Aprender Brincando - Gincana Contra a Dengue
DIVULGAÇÃO

Aprender de forma alegre e descon-
traída. Foi assim que a Secretaria 
Municipal de Saúde do Município 
de Lourdes, conhecido como ‘A 
capital da amizade’, devido à hos-
pitalidade dos mais de 2.280 habi-
tantes, inovou no método de educar 
suas crianças quanto aos cuidados 
relativos à Dengue. Elaborado em 
2009, o projeto ‘Aprender brin-
cando – Gincana contra a Dengue’ 
é uma das 10 experiências exitosas 
que conquistaram o III Prêmio Da-
vid Capistrano, durante o XXVI 
Congresso do COSEMS/SP, que 
aconteceu entre 6 e 9 de março de 
deste ano, em Marília.
A iniciativa conta com a partici-
pação de aproximadamente 200 
pessoas, incluindo alunos, profes-
sores, agentes comunitários de 
saúde (ACS) e cidadãos interessa-
dos, e obteve resultados significa-
tivos na coleta de material das ruas 
e residências e, consequentemente, 
na redução nos casos de contamina-
ção pelo mosquito Aedes Aegypti.
Através do treinamento em 
Dengue, oferecido pelo Grupo de 
Vigilância Epidemiológica (GVE) 
XI – Araçatuba, foi constatado 
um número elevado de casos 
no Município e a necessidade 
de promover um trabalho com 
as crianças, que são os maiores 
reprodutores de informações, e, 
dessa forma, atingir também seus 
pais. 

Dinâmica
Criado pelos ACS, o projeto obje-
tiva estimular os alunos, do 1º ao 
5º ano da Escola Municipal Massa-
mi Emoto, a eliminar depósitos de 
água em suas casas, promovendo 
o recolhimento nas ruas e residên-

cias de garrafas, litros de óleo, de-
tergentes, latinhas e sacolas. Todos 
os materiais que possam servir 
de criadouro para proliferação do 
mosquito, além de serem posterior-
mente utilizados para reciclagem. 
“A gincana acontece duas vezes ao 
ano durante períodos endêmicos. 
Normalmente realizamos no 
mês de março e continuamos o 
recolhimento até dezembro. O 
material recolhido é usado para 
confecção da decoração de Natal 
da cidade”, explica a Secretária 
Municipal de Saúde de Lourdes, 
Taís Cristina Borges.
No início de cada ano ocorrem 
apresentações e divulgação da 
proposta a todos os envolvidos e 
os ACS dividem os estudantes em 
duas equipes, que competem du-
rante o ano letivo. Durante a sema-
na em que a gincana é realizada são 
idealizadas brincadeiras, confecção 
de cartazes e passeatas.
Todo o material coletado é 
vendido e revertido em bônus para 
promover uma confraternização e 
a premiação no final da gincana às 
equipes participantes.

Desafios
Segundo a SMS de Lourdes, o 
principal desafio foi a conscientiza-
ção dos familiares dos estudantes. 
“Alguns pais não aceitavam que 
os filhos participassem da gincana, 
referindo que seus filhos não iam 

juntar lixo. No primeiro ano a gin-
cana foi muito desafiadora. Ainda 
hoje é, pois vemos pais que só 
aceitam que seus filhos participem 
baseados na premiação que é muito 
atrativa (bicicleta, celular, MP3, 
entre outros)”, diz Taís.

Ação Intersetorial
Além das atividades de coleta e 
eliminação dos focos do mosquito, 
o fundo social foi envolvido para 
doação de garrafas pet, para serem 
recortadas, pintadas e moldadas, e, 
posteriormente, utilizadas na deco-
ração de natal que enfeita a cidade 
todos os anos. 
“O Hospital do Câncer foi sugerido 
por uma vereadora que nos ajuda 
na contagem dos pontos. E o 
interessante foi ver pessoas da 
comunidade, que antes vendiam os 
lacres, fazendo suas doações para 
o hospital beneficiando pessoas 
enfermas”, conta a Secretária. 
A igreja católica todos os anos en-
feita as ruas para procissão de Cor-
pus Christi com os mais diferentes 
materiais. As tampinhas das garra-
fas são usadas na decoração. Já a 
creche municipal tem um projeto 
educativo sobre Dengue e procurou 
a Secretaria para realizar uma par-
ceria embasada na iniciativa.

Resultados
Ao longo dos quatro anos da gin-

cana foram recolhidos: em 2009, 
3.927 recipientes; no ano de 2010, 
8.100 recipientes; e em 2011, um 
total de 18.722. 
Após o primeiro ano do projeto 
observou-se um queda significa-
tiva no Índice de Breteau, manten-
do-se durante o período entre 2009 
e 2010 abaixo de 1%. O índice 
consiste no valor numérico que 
define a quantidade de insetos em 
fase de desenvolvimento encontra-
dos nas habitações humanas pela 
quantidade de total vistoriada. É 
utilizado no Brasil para a determi-
nação de infestação do mosquito 
da Dengue. 
Para o próximo ano, algumas 
alterações serão realizadas. 
“Inserimos o ‘Agente Mirim’ que 
será um titulo que daremos às 
crianças para que se sintam mais 
importantes no contexto. Faremos 
o recolhimento dos recipientes 
de forma diferente também. 
Durante a semana da gincana, as 
crianças terão um horário para 
realização das visitas domiciliares 
acompanhadas pelos agentes 
comunitários e professores, e 
eles serão os responsáveis pelas 
orientações educativas. Em 2013 
ainda premiaremos os pais pela 
participação indireta no processo 
para que motivem as crianças cada 
vez mais”, explica Taís. 
A experiência foi relatada por Taís 
Cristina Borges e contou com os 
coautores: Francislene Aparecida 
de Lima Silva, Juliana Cezar de 
Lima Silva, Sandra Cecília Bar-
bosa Teodoro e Simone Vieira da 
Silva.

> Organizadores da gincana na contagem dos pontos e entrega dos prêmios
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Seminário apresenta diretrizes e estratégias para Política 
Estadual de Atenção Básica de SP e anuncia investimentos

COSEMS/SP

Representantes do COSEMS/
SP, da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-
SP) e do Ministério da Saúde 
(MS) apresentaram o Seminário 
‘Diretrizes e Estratégias para a 
Estruturação da Atenção Básica no 
Estado de São Paulo’ no Palácio dos 
Bandeirantes (sede do Governo de 
São Paulo). O encontro aconteceu 
na quinta-feira (dia 5) e contou 
com a presença do Governador 
do Estado, Geraldo Alckmin, do 
Secretário de Estado da Saúde, 
Giovanni Guido Cerri, e do Vice-
Presidente do COSEMS/SP, 
Fernando Monti, e mais de 1.200 
participantes, entre Prefeitos, 
Secretários Municipais de Sáude 
e Coordenadores Municipais da 
Atenção Básica. 
Durante a abertura do Seminário, 
o Governador anunciou um 
investimento no valor de R$ 
76,2 milhões, pactuados com 
o COSEMS/SP na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), 
para modernização de salas das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
Este recurso, que beneficiará 625 
Municípios do Estado, faz parte 
do programa QUALIS UBS e é 
componente integrante da Política 
Estadual de Atenção Básica, da 
SES-SP, que tem por objetivo 
promover a melhoria da Atenção 
Básica (AB) por meio da aquisição 
de equipamentos, instrumental e 
mobiliários. Serão qualificados 
espaços como salas de vacina, 
de observação, de acolhimento, 
de arquivo de prontuários e 
de procedimentos, além de 
consultório, farmácia e recepção. 
Cada administração local definirá 
as UBS que participarão do 

Mais de 1200 pessoas 
compareceram ao evento. 
Investimentos na Atenção 
Básica e empréstimo do BID 
foram anunciados

programa.
Monti, representante do COSEMS/
SP na abertura do evento, enalte-
ceu o avanço nas relações inter-
federativas e o reconhecimento da 
Atenção Básica como ordenadora 
do sistema de saúde. “O Giovanni 
está empenhado no processo de 

estruturação e aprimoramento do 
SUS nos Municípios. Esse diálogo 
aberto é muito importante”, disse.

Cálculo
O valor do repasse foi definido de 
acordo com o total da população 
local, número de UBS e salas 
disponíveis, respeitando o seguinte 
critério: até 20 mil habitantes 
(quatro salas), de 20 a 50 mil 
habitantes (oito salas), de 50 a 100 
mil habitante (16 salas), de 100 
a 500 mil habitantes (24 salas) e 
acima de 500 mil habitantes (48 
salas). O montante por sala será 
de R$ 15 mil.

Investimento Progressivo
O programa estabelece 
investimentos para 2012, 2013 e 
2014, sendo distribuídos da seguinte 
forma: 2012, para aquisição de 
equipamentos, instrumental e 
mobiliário, no valor de R$ 76,2 
milhões; e nos anos seguintes para 
reforma, ampliação e aquisição 
de equipamento, instrumental e 
mobiliário, em um total de R$ 200 
milhões.

Empréstimo
O Governador também anunciou 
a liberação de um empréstimo de 
aproximadamente R$ 900 milhões, 
cedidos pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), para 
a saúde pública estadual. “Geral-
mente esse empréstimo é para 
metrô, trem, estrada, viaduto. É a 
primeira vez para a saúde e incluí-
mos o financiamento para melhorar 
a resolutividade da Atenção Básica 
e o fortalecimento da regionaliza-
ção”, explicou.

Seminário
Pela manhã, após a cerimônia de 
abertura, foi realizado o painel 
‘Perspectivas e desafios na gestão 
da Atenção Básica’. Compuseram 
a mesa de discussão: o Diretor do 
Departamento de AB do Ministério 
da Saúde (MS), Heider Aurélio 
Pinto; a Coordenadora de AB da 

CRS/SES-SP, Marta Campagnoni; 
e o Vice-Presidente do COSEMS/
SP, Fernando Monti.
Na oportunidade, o Diretor do MS 
ressaltou o aumento do investi-
mento para o financiamento da AB 
em todo o País. “Em 2012 serão 
investidos 37% a mais que no ano 
anterior, isso significa um salto de 
nove para R$ 13 bilhões. É prati-
camente o dobro do valor e um 
acréscimo maior do que a própria 
inflação do País”.
Pinto destacou o lançamento do 
programa informatizado e-SUS, 
que significa a interligação entre 
todos os sistemas utilizados por 
profissionais de saúde pública. O 
software será aberto para que os 
Municípios possam adequá-los às 
suas necessidades.
No período da tarde aconteceram 
mais dois painéis: ‘Práticas de 
qualificação dos processos de 
trabalho em Atenção Básica’. A 
mesa foi composta por: Professora 
da Faculdade de Saúde Pública 
da USP, Laura Camargo Macruz 
Feurwerker; pela Secretária 
Municipal de Saúde de Diadema e 
Vice-Presidente do CONASEMS, 
Aparecida Linhares Pimenta.
O painel ‘Redes de atenção e regu-
lação a partir da Atenção Básica’ 
encerrou o evento com a partici-
pação do Coordenador da DRS/
SES-SP, Affonso Viviani, e do 
Secretário Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto e membro da Dire-
toria do COSEMS/SP, Stênio José 
Correia Miranda. 

COSEMS/SP

COSEMS/SP

> Governador assina documento 
para liberação do recurso

> Fernando Monti enaltece diálogo entre SES-SP e COSEMS/SP durante 
abertura do evento

> Evento atraiu mais de 1.200 pessoas
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Presença de Giovanni Guido 
Cerri aumenta sinergia 
entre Secretaria de Estado e 
Municípios para a melhoria 
do SUS-SP  

Pela primeira vez, Secretário de Estado da Saúde participa 
da reunião de Diretoria do COSEMS/SP

Aprimorar o diálogo, confirmar 
os investimentos na Atenção 
Básica estadual e alinhar as 
prioridades entre Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP) e COSEMS/SP foram 
os principais motivos para a 
presença, pela primeira vez, do 
Secretário da SES-SP, Giovanni 
Guido Cerri, e seu adjunto, José 
Manoel de Camargo Teixeira, 
em uma reunião de diretoria da 
associação, realizada do dia 27 
de junho, na sala de reuniões do 
Conselho Estadual de Saúde.
O Secretário destacou o 
empréstimo de aproximadamente 
R$ 900 milhões cedidos pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) para a 
saúde pública estadual. “Existem 
grandes investimentos na Atenção 
Primária, em níveis de estrutura, 
informatização, capacitação, 
urgência e emergência, álcool 
e drogas, leitos para crônicos, 
e o empréstimo vem atingir as 
grandes necessidades da saúde 
pública do Estado”, explica 
Cerri.
Para Teixeira, o grande desafio 
está nas Regiões de Saúde. “O 
BID veio auxiliar no fortaleci-
mento da estrutura organizacional 
das regionais, das Redes Temáti-
cas. Precisamos consolidar nosso 
modelo de assistência de maneira 
adequada com uma boa base na 
atenção primária da saúde. Mas 
sem, é claro, esquecer o restante 
do sistema. O princípio do finan-
ciamento é adequar as Unidades 
Básicas às novas tecnologias, 
mais resolutivas”, diz. 
A SES-SP ainda está construindo 
um plano detalhado para determi-

nar onde serão realizados os in-
vestimentos relacionados à verba 
destinada pelo BID e apresentará 
à Diretoria do COSEMS/SP.

Atenção Básica
Ao todo, a SES-SP investirá um 
total de R$ 76 milhões em 2012, 
somente para compra de instru-
mentais e equipamentos. O recur-
so será liberado aos Municípios 
no início no segundo semestre 
deste ano. Em 2013 e 2014, a 
verba será destinada a reformas 
e ampliações das UBS, em um 
valor total estimado de R$ 200 
milhões. 
Quanto ao Piso de Atenção Básica 

Estadual (PAB-fixo), que garante 
R$ 3,00 per capita/ ano para os Mu-
nicípios, a SES-SP fará o repasse do 
recurso durante o segundo semestre 
de 2012. Neste ano, apenas R$ 1,50 
per capita serão investidos, devido 
a não retroatividade do custeio. O 
COSEMS/SP defende que o re-
passe deve ser Fundo a Fundo.
“Mesmo sendo um valor pequeno, 
não podemos deixar de recebê-lo, 
pois estamos em uma situação es-
pecial por conta da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal e não podemos ter 
nenhum endividamento. O último 
ano é o mais difícil da gestão or-
çamentária financeira”, ressalta o 
presidente do COSEMS/SP, Arthur 
Chioro.

Ressarcimento dos planos de 
saúde
Outro fato levantado por Cerri diz 
respeito ao ressarcimento de pa-
cientes com planos de saúde que 
são atendidos pelo SUS. O re-
curso pago pelos convênios fica 
no Ministério da Saúde (MS) e 
não é repassado ao Estado. Se-
gundo dados da SES-SP, somente 
o Instituto do Câncer de São Paulo 
(Icesp) deixa de arrecadar cerca 
de R$ 300 milhões/ ano devido ao 
atendimento de indivíduos conve-
niados. 
“O Estado de São Paulo atende 
pacientes de todo o País, somos 
referência, é louvável, pois 

somos o Estado mais rico e 
podemos dar essa contrapartida. 
Fizemos grandes investimentos 
na alta complexidade, portanto, 
acreditamos que nada é mais 
justo de que o ressarcimento seja 
direcionado ao Estado e não fique 
no Ministério da Saúde. Nossos 
hospitais estão sendo muito 
prejudicados”, reclama.
De acordo com o Secretário, os 
medicamentos entregues pelo SUS 
aos pacientes com planos de saúde 
significam um gasto de aproxima-
damente R$ 500 milhões para o 
cofre da SES-SP.  
De acordo com o Presidente do 
COSEMS/SP, uma proposta do 
Estado de São Paulo deve ser 

apresentada ao MS com o intuito 
de obter alguma resolutividade. 
“Não podemos deixar de arrecadar 
esses valores. Temos que pensar 
em ações que possam beneficiar a 
todos. São recursos expressivos”.

Regulação
Chioro demostrou a preocupação 
dos Municípios quanto à situação 
atual dos Complexos Reguladores 
do Estado. “Existe uma divergên-
cia histórica com a SES-SP que 
no último ano estamos convergin-
do, dialogando e pactuando, mas 
sem uma regulação adequada não 
conseguiremos avançar no pro-
cesso de regionalização. As Redes 
Temáticas não funcionarão sem 
regulação”. 

Saúde Mental
A Rede de Atenção Psicossocial 
também foi tema abordado durante 
o encontro. Ideias contrárias e a fal-
ta de aproximação com represen-
tantes da SES-SP nos grupos téc-
nicos prejudicaram o caminho para 
o aprimoramento da Rede. “Todas 
as outras Redes avançaram muito 
e a Saúde Mental não acompanhou 
os outros processos. Precisamos 
deslanchar o quanto antes, abrir 
espaço para o diálogo”, destaca o 
Presidente do COSEMS/SP.
Segundo Cerri, a principal 
dificuldade está na contratação 
de profissionais e o Secretário 
se posicionou completamente 
contrário aos manicômios.

Prioridades
Ao final da reunião, o Secretário de 
Estado apontou as prioridades de 
agenda junto ao COSEMS/SP:
- Elaborar uma proposta para o 
ressarcimento dos planos de saúde 
ao Estado e não ao Ministério e o 
pagamento, por parte dos planos, 
dos medicamentos aos segurados;
- Constituir um grupo técnico para 
trabalhar fortemente a Rede de 
Atenção Psicossocial.

COSEMS/SP

> Secretário definiu prioridades para ações conjuntas entre SES-SP e COSEMS/SP
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Política Estadual de Saúde Mental - Resposta às 
equivocadas abordagens

Inúmeras razões existem para ser comemorado, a cada ano, o salto 
qualitativo pelo qual passa a reforma psiquiátrica brasileira que, 
seguindo movimentos de outros países que pugnavam por um redire-
cionamento da assistência em saúde mental no mundo, conseguiu, no 
Brasil, em curto espaço de tempo, afastar o perverso modelo hospital-
ocêntrico, fechar manicômios que eram verdadeiros depósitos de seres 
humanos submetidos aos mais diversos tipos de violência e implemen-
tar uma rede substitutiva de serviços extra-hospitalares de base comu-
nitária.

Com o merecido respeito ao relevante veículo de comunicação, a dedi-
cação profissional intensa à luta pela garantia da adequada assistên-
cia das pessoas e pelo respeito aos direitos fundamentais, em todos 
os setores da saúde, credenciam o Titular da Secretaria de Estado da 
Saúde e sua equipe envolvida com as políticas estaduais de saúde men-
tal, notadamente o Chefe de Gabinete e o Coordenador Estadual de 
Saúde Mental, a receberem com estranheza e discordar, com veemên-
cia, do teor das matérias veiculadas na última edição do Jornal do 
COSEMS/SP, edição nº 127, de maio de 2012, atinentes à Política Es-
tadual de Saúde Mental, não só sobre o aspecto jurídico, mas ainda, 
à forma como conduziu a equivocada noção de descomprometimento 
público em relação aos foros de negociação e pactuação do SUS. Basta 
uma rápida passada de olhos pelas manchetes para se constatar: na 
primeira página, chamamento para o movimento da luta antimanico-
mial, com destaque à suposta posição contrária, por parte da Secre-
taria de Estado da Saúde de São Paulo – SES-SP – à Política Nacional 
de Saúde Mental, ressaltando a entrevista com o Coordenador Nacio-
nal de Saúde Mental, em que afirma estar no aguardo da implantação 
da rede neste Estado, e a moção de repúdio do Conselho Nacional de 
Saúde contra leitos em São Bernardo do Campo.

O SUS constitui política pública de saúde, de Estado, na sua mais no-
bre e ampla acepção, alicerçado em negociações e pactuações entre os 
gestores, nas diversas instâncias e colegiados de discussão e definição 
sobre a efetivação da gestão interfederativa compartilhada, como a 
Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e Bipartite (CIB), e nos órgãos 
de articulação para a implementação do pactuado regionalmente, 
conforme dados epidemiológicos e realidade local, como o próprio 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 
(COSEMS/SP), que hoje tem relacionamento legal (Lei º 12.466, de 
24 de agosto de 2011). Desde que assumiu a Pasta, o Secretário de 
Estado da Saúde tem se esforçado, diuturnamente, para estabelecer 
bom relacionamento e articulação com os gestores municipais, tendo 
como prioridade trabalhar ao lado deles a regionalização e a criação 
das Redes de Atenção à Saúde (as RAS, previstas no art. 7º, do Decreto 
Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamentou parte da 
Lei Orgânica de Saúde), pautando suas atividades pela cordialidade, 
respeito e parceria, como é de sua natureza.

Nesse diapasão, a Secretaria, diante do teor das matérias, se ressentiu 
pela falta de oportunidade idêntica para externar a realidade sobre a 
matéria enfocada, dissipando os lamentáveis equívocos ali consigna-
dos.
Valendo-se, então, deste singelo espaço que lhe foi concedido, faz algu-
mas ponderações que retratam, ainda que em apertada síntese, a reali-
dade dos fatos.

1. O trabalho do psiquiatra italiano Franco Basaglia , sobretudo em 
Gorizia (1961) e Trieste (1971), situado em um contexto de revolta que 
permitia defender a complexa extinção de prisões e hospitais já que 
imposição das classes dominantes, foi apenas mais um dos inúmeros 
movimentos de reforma psiquiátrica que foram deflagrados em mundo 
após os horrores da segunda guerra mundial, com na França (catalão 
Tosquelles, com a Psicoterapia e a Política de Setor de 1960), na Grã 
Bretanha (Comunidade Terapêutica e Psiquiatria do Serviço Nacional 
de Saúde de 1959) e nos Estados Unidos (Plano de Saúde Mental do 
Governo John Kennedy de 1963).

Sem dúvida, reconhece-se a importância desse movimento social, sem-
pre considerado quando da formulação da Política Estadual de Saúde 
Mental, mas isso não pode significar que se deve ignorar as conquis-
tas anteriores das ciências médicas (Philippe Pinel separou os doen-
tes mentais dos desajustados sociais, libertando esses últimos, nas 
instituições basilares de Bicêtre em 1793 e Salpêtrière em 1795, em 
Paris; Emil Kraepelin (1856-1926) em Heidelberg e Munique, e Eu-
gen Bleuler (1857-1939) em Zurique, foram os primeiros a conseguir 
descrições psicopatológicas sistemáticas possibilitando tratamento in-
dividualizado) e, pior que isso, fechar os olhos para a necessidade de 
aperfeiçoamentos nas políticas de saúde mental, no sentido de cumprir 
integralmente os dispositivos da Lei nº 10.206, de 6 de abril de 2001.

2. Ao contrário do afirmado no jornal, em todas as instâncias do SUS, 
inclusive no COSEMS/SP, na CIB e no Conselho Estadual, os temas de 
saúde mental são pautados para discussão e, nestes fóruns e também em 
ocasiões externas, o Secretário de Estado da Saúde vem expressamente 
consignando a importância de se complementar a Política Nacional de 
Saúde Mental com inovações da Secretaria de Estado da Saúde, que 
não pode ficar inerte e deve contribuir para a articulação dos gestores 
nas várias regiões, no auxílio para o aumento da rede de CAPS em 
todo o Estado e, inclusive, fomentando o consórcio de municípios, na 
criação de Centros de Referência para a capacitação dos profissionais 
de saúde mental e assistência para os casos de maior complexidade, 
criação de ambulatórios de especialidades e leitos para internação de 
curta e média duração, etc. A isso deve-se acrescentar a articulação 
regional dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), como forma de 
dar organização e transparência aos serviços e equi
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pamentos de determinado território.

Isso segue rigorosamente os ditamos da Lei, em um país federativo cu-
jos entes tem independência nas suas esferas de atribuição, até mesmo 
porque cada região tem sua realidade epidemiológica; vale dizer, como 
o faz a Constituição Federal de 1988 em seu art. 198, inciso I, que a 
regra é a descentralização e cada esfera de governo tem direção única. 
No Estado de São Paulo, o direcionamento se faz pela Secretaria de 
Estado da Saúde.

3. Sobre o regime jurídico de proteção aos direitos dos portadores de 
transtorno mental, algumas ponderações ainda são necessárias.
A Declaração de Caracas, de 14 de novembro de 1990, mera carta 
política que não integra nosso sistema legal, priorizou o tratamento em 
serviços comunitários na rede de saúde mental e o respeito aos direitos 
humanos, recomendando a internação psiquiátrica em hospitais gerais. 
Não há impedimento legal, portanto, para leitos em hospitais especial-
izados, desde que tenham dimensão reduzida, respeito aos direitos hu-
manos e tratamento interdisciplinar.

A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, verdadeira carta magna dos dire-
itos dos portadores de transtornos mentais, se apoia em alguns eixos 
principais para os quais se deve atentar:

a) As amplas expressões empregadas nos arts. 1º e 2º revelam que to-
das as pessoas que padecem de sofrimento psíquico são sujeitos desses 
direitos fundamentais, em regime de internação ou não, o que significa 
que o Secretário de Estado da Saúde tem determinado, à sua equipe, 
especial atenção para que tais direitos não sejam desrespeitados nos 
casos de crianças e adolescentes, idosos, interdição civil, internação 
psiquiátrica compulsória, etc.

b) Os portadores de transtorno mental têm direito ao “acesso ao melhor 
tratamento de saúde, consentâneo às suas necessidades” (art.2º, I), e 
portanto não se trata de escolher um equipamento como aquele que lhe 
proverá tudo (CAPS, internação, residência terapêutica), mas buscar 
implementar uma rede de serviços nos três níveis de complexidade, 
única capaz de lhes garantir a assistência terapêutica integral.

c) Todo o tratamento que a Secretaria de Estado da Saúde disponibiliza 
a seus usuários, e aí se inclui a parceria com o Hospital Lacan, tem 
como premissa a existência de equipe multiprofissional que possa ga-
rantir um atendimento biopsicossocial (médicos, psicólogos, terapeutas 
ocupacionais, enfermeiros, etc.) e como finalidade a reinserção social 
dos pacientes (retomada de vínculo com familiares, preparo para estu-
dos, capacitação profissional, etc.), o que está em consonância com as 
disposições da Lei nº 10.216/2001 e respeita os ditames da Política Na-
cional de Saúde Mental.

d) A internação psiquiátrica, somente possível se os recursos extra-hos-
pitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico, sempre 

é temporária e tem o objetivo da reinserção social do indivíduo (art. 
4º), havendo mesmo esforços das equipes de saúde para serem evitadas, 
ao  máximo, as internações e, quando necessárias, deve ser obtido o 
consentimento do indivíduo.

As ideias anteriores, perfiladas pelo Secretário de Estado da Saúde, 
seguramente indicam um comprometimento com reforma psiquiátrica 
brasileira e, naquilo que o Estado de São Paulo puder avançar no 
sentido de implementar uma adequada Rede de Atenção Psicossocial, 
com algumas especificidades que a grandeza do nosso Estado requer, 
esforços não serão poupados para, ouvindo e pactuando com os gestores 
municipais, continuar na implementação da rede substitutiva e demais 
serviços de saúde mental adequados para a realidade epidemiológica 
local.

Inaceitáveis, portanto, as declarações do Sr. Coordenador Nacional de 
Saúde Mental, relevando destacar que não há registro de que houvesse 
procurado o Secretário de Estado da Saúde para apresentar qualquer 
queixa, sendo certo que o grupo constituído, na Secretaria, para con-
duzir o processo de implementação das políticas públicas locais e a 
rede de atenção psicossocial não está inerte e se mantém em ininter-
rupta articulação com o Ministério da Saúde e as regiões do Estado, 
por meio dos articuladores de saúde mental dos Departamentos Re-
gionais de Saúde (DRS). É de causar estranheza, no mínimo, que em 
era dominada por tantas facilidades de meios de comunicação rápida, 
admita-se que o responsável pela articulação  nacional fique em stand 
by, aguardando um contato.

Por fim, insta destacar e não foram e não serão contratados 40 leitos 
para o Hospital Lacan, não por haver eventual ilegalidade – o Estado 
tem obrigação constitucional de garantir a assistência terapêutica 
integral a todos os portadores de transtorno mental, inclusive 
dependentes químicos em grave estado de vulnerabilidade social, 
muitas vezes sem condições de aderir ao tratamento dos CAPS, e os 
leitos do hospital são destinados a pacientes de todo o Estado, não 
apenas ao ABC. Frise-se, ainda, que os pacientes da clínica de São 
Bernardo do Campo têm acompanhamento psicológico individual e 
coletivo, participa de atividades físicas e esportivas e realizam terapias 
ocupacionais, como oficinas de pintura e outras atividades artísticas. 
Além disso, a unidade garante o devido acompanhamento ambulatorial 
pós-alta dos pacientes. Com o início das atividades em 2009, houve 
apenas em abril a implantação de mais 10 leitos na Unidade de Álcool 
e Drogas do Hospital Lacan, totalizando 70, frente à necessidade 
observada pela Secretaria de se prestar assistência especializada a 
gestantes dependentes em álcool e drogas que, em razão da dependência, 
acabavam se prostituindo ou ficando em situação de vulnerabilidade.

Esses são os apontamentos indispensáveis sobre o tema.

Giovanni Guido Cerri – Secretário de Estado da Saúde de São Paulo
Reynaldo Mapelli Júnior – Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo
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APOIO: FURP

Médico Flávio Vormittag é o novo Superintendente da FURP 

DIVULGAÇÃO/FURP

COSEMS/SP promove Seminário sobre a Lei  
Complementar nº 141

A Lei, sancionada neste ano, 
define critérios e percentuais 
para o repasse de recursos 
nas três esferas de governo  

Desde o início do mês de julho, a 
Fundação para o Remédio Popu-
lar “Chopin Tavares de Lima” 
(FURP) tem um novo Superinten-
dente. Flávio Vormittag é médico 
pediatra pela Faculdade de Me-
dicina da USP, com especializa-
ção em Medicina Farmacêutica 
pela UNIFESP e mestrado em 
Administração de Empresas pela 
FEA/USP. Ele assume a Funda-
ção no lugar de Moisés Gold-
baum, que irá para a SUCEN 
(Superintendência de Controle 
de Endemias de São Paulo). 
Flávio possui grande experiência 
como executivo de organizações: 

Boehringer, Pfizer, United States 
Pharmacopeia, Schering-Plough, 
Wyeth e Eurofarma, entre outras. 
Também já foi Presidente da Asso-
ciação da Indústria Farmacêutica de 
Pesquisa (Interfarma). 
Atuou junto a empresas 
internacionais viabilizando novas 
subsidiárias e modelos no Brasil, 
com foco na reestruturação global, 
administração de crises e também 
sendo responsável por unidades 
como Registro de Produtos, 
Medical-Marketing, Pesquisa 
Clínica, Farmacovigilância, CRM e 
Novos Produtos. 
É fundador e Conselheiro do 

Instituto Saúde e Sustentabilidade 
(OSCIP), membro da Sociedade 
Brasileira de Pediatria e Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, foi 
representante da Associação 
Médica Brasileira (AMB) na 
Comissão Técnica de Atualização 
da RENAME do Ministério da 
Saúde.Ex-presidente e atual 
conselheiro da Sociedade Brasileira 
de Medicina Farmacêutica. Para 
Flávio Vormittag atuar junto a um 
dos maiores laboratórios públicos 
da América Latina é um grande 
desafio e uma imensa satisfação. 
“Vou tentar passar à FURP um pouco 
da minha experiência acumulada 

durante os anos e contribuir 
para melhorar, ainda mais, o 
atendimento às políticas públicas 
de Saúde do SUS, valorizando 
a missão da Fundação, que é 
promover a qualidade de vida das 
pessoas, que dependem dos nossos 
medicamentos”.  

Considerando a importância da 
publicação da Lei Complementar nº 
141, de 13/01/12, e suas consequên-
cias para os gestores de saúde, o 
COSEMS/SP promoverá um Semi-
nário sobre a referida Lei, no dia 08 
de agosto de 2012, das 14 às 17h, 
no Auditório João Yunes, da Facul-
dade de Saúde Pública da Universi-
dade de São Paulo (FSP-USP).
Para a Diretora do COSEMS/SP 
e Secretária Municipal de Saúde 
de Suzano, Célia Cristina Pereira 
Bortoletto, o seminário trata de um 
tema atual para os gestores do SUS. 
“É importante para a formação, 
atualização e responsabilidade 
dos gestores. Contribuirá para a 
administração e também trará mais 
segurança para os Secretários” 
enfatiza.
O evento contará com os seguintes 
expositores: Médico Pediatra e 
de Saúde Pública e Assessor do 
CONASEMS, Gilson Carvalho; 
Professor da FSP/USP, Áquilas 

Nogueira Mendes; e com o Chefe 
de Gabinete da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-SP), 
Reinaldo Mapelli (a confirmar).
Segundo Mendes, o evento possui 
grande relevância. “A Lei foi san-
cionada este ano e define os crité-
rios de repasse de recursos para os 
Municípios e, sobretudo, o controle 
e manejo de recursos do Fundo Mu-
nicipal de Saúde”, destaca.
Gilson Carvalho acredita que os 
gestores precisam conhecer cada vez 
mais o que constitui e caracteriza o 
SUS. “É essencial que o sistema e 
toda sua regulação seja entendida 
por todos, mas, principalmente 

por aqueles que têm como múnus 
garantir seu funcionamento. Os 
gestores ao mesmo tempo somam 
três funções no sistema: funcionários 
administradores (recebem salário), 
financiadores (cidadãos) e usuários 
do sistema. É imperativo que todos 
conheçamos muito bem a legislação 
que rege o SUS, as regras já 
antigas e as novas que forem sendo 
autorizadas”, explica.
As inscrições para o Seminário serão 
realizadas pelo e-mail cosemssp@
saude.sp.gov.br, até o dia 31/07. As 
vagas são limitadas. A FSP-USP 
fica localizada na Av. Dr. Arnaldo, 
715 – São Paulo-SP.

Siga-nos 
no Twitter

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 

@cosemssp

COSEMS/SP DIVULGAÇÃO

> Áquilas Mendes durante XXVI 
Congresso do COSEMS/SP

> Gilson Carvalho acredita que 
a Lei não contemplou os objetivos

> Flavio Vormittag, novo 
Superintendente da FURP

Jornal_Julho_12.indd   8 23/07/2012   11:15:06


