
Evento acontece no 
Expo Center Norte 
entre 12 e 14 de 
novembro

Município de Suzano apresenta experiência exitosa onde oficinas de 
poesia e artesanato auxiliam na reabilitação psicossocial

137 Municípios do 
Estado receberão 
verbas para agilizar 
procedimentos
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Comissão organizadora inicia os 
trabalhos para o XXVII Congresso 
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‘Poesia como instrumento de contato com as 
próprias emoções e sentimentos’
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Câmara Técnica 
sugere mudança 
em Portaria para 
Regulação 

III Prêmio David Capistrano

São Paulo 
recebe recursos 
para cirurgias 
eletivas

CIB aprova proposta para melhoria no atendimento 
aos presidiários do Estado
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Sistema prisional

São Bernardo do 
Campo sediará evento 
em março de 2013

Confira: II 
Conferência 
Internacional em 
Epidemiologia

Alterações propostas 
beneficiam Municípios 
com menos de 200 mil 
habitantes

Documento define composição mínima das equipes de saúde e 
estabelece responsabilidades dos órgãos competentes
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Outubro: renovações & novidades!

Recurso destinado a cirurgias eletivas é liberado para o   
Estado de São Paulo 

Investimento representa 
crescimento de 100% em 
comparação a 2011 

De acordo com a Portaria GM/MS 
nº 1.340, de 29/06/2012, a Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB-SP) 
aprovou no dia 20 de setembro, 
através da Deliberação CIB nº 
68, de 24/09/12, a distribuição 
de recursos para 137 Municípios 
paulistas referentes à ampliação do 
acesso aos procedimentos cirúrgicos 
eletivos do projeto 2012/13. Esses 
recursos foram distribuídos a partir 
de um processo de programação 
e pactuação regional com base 
em critérios estabelecidos pela 
Deliberação CIB nº 48 de 30/07/12, 
onde cada Município paulista 
programou o valor de R$ 3,02 por 
habitante, de acordo com suas 
necessidades, e definiu o local de 
realização desses procedimentos. 
Assim, conforme  a pactuação local, 
os valores correspondentes foram 

alocados nas referências definidas 
pelo Colegiado de Gestão Regional 
(CGR)/ Comissão Intergestora 
Regional (CIR). O total para o Estado 
de São Paulo será de R$ 124 milhões, 
onde R$ 76 mi serão divididos entre 
as gestões municipais e cerca de R$ 
48 mi destinados à gestão estadual.
O investimento proporcionado 
pelo Ministério da Saúde (MS) 
representa um crescimento de 100% 
se comparado ao valor de 2011, 
que foi de R$ 350 milhões. No ano 
passado foram realizadas 345.834 
cirurgias eletivas pelo SUS. Em uma 
década, o País aumentou 1.135% o 
número de procedimentos do tipo 

em relação a 2001, quando foram 
concretizadas 28 mil cirurgias.
Segundo a Secretária Municipal de 
Saúde de Cordeirópolis e membro 
da Câmara Técnica, Kelen Cristina 
Rampo Carandina, a realização das 
cirurgias eletivas tem sido um dos 
grandes problemas enfrentados pe-
los gestores do SUS. “As cotas físi-
cas são insuficientes, o valor pago 
da Tabela SUS está desatualizado e 
há anos não sofre alteração, deses-
timulando os profissionais médicos 
a realizarem o procedimento, o que 
não garante nem mesmo que os pro-
cedimentos auditados e autorizados 
de acordo com referência estabe-
lecida sejam realizados em tempo, 
transformando às vezes o procedi-
mento que era eletivo em emergên-
cia/urgência clínica”.

Cirurgias eletivas
São procedimentos que não pre-
cisam ser realizados em caráter de 
urgência, ou seja, podem ser agen-
dadas. Para reduzir o tempo de es-

pera por esses procedimentos, o MS 
liberou, em julho deste ano, R$ 650 
milhões para que Estados e Municí-
pios realizem mutirões de cirurgias, 
com o objetivo de reduzir as filas de 
espera nos hospitais.
“Certamente, a estratégia da 
realização de multirões para cirurgias 
eletivas não deve inviabilizar a 
discussão de que há insuficiência da 
cota e de que a tabela SUS precisa 
ser revista, e que ainda esse recurso 
adicional seja incluído no teto 
financeiro do Município para que 
não haja a necessidade de se aguardar 
os multirões para a realização das 
cirurgias eletivas”, ressalta Kelen.
Atualmente, o SUS disponibiliza 
mais de 700 procedimentos. As áreas 
mais comuns que se encaixam no 
perfil das eletivas são as cirurgias para 
resolução de problemas ortopédicos, 
oftalmologia, otorrinolaringologia, 
urologia e a cirurgia vascular.
A Deliberação CIB nº 68 de 24/09/12 
pode ser encontrada no portal do 
COSEMS/SP na área de legislação.

DIVULGAÇÃO

> Investimento pretende diminuir 
ao tempo de espera dos pacientes

Outubro traz um ar diferente para os gestores municipais. A maioria está saindo de um intenso 
clima eleitoral onde o tema da saúde esteve na agenda central do debate político. Entre vitórias, 
derrotas e renovação, quem ganha é a democracia e o fortalecimento da cidadania. É tempo de 
compromissar-se ainda mais com o SUS que lutamos. Nessa transição de gestão, preservar o 
SUS é agir de forma republicana e com profissionalismo. É tempo, ainda, de reafirmar o SUS 
como politica de Estado, prevista constitucionalmente, que deve ser defendida, independente 
de linhagem política partidária. Nós, do COSEMS/SP já iniciamos esforços para o melhor 
acolhimento dos gestores que tomarão posse a partir de 2013. Queremos harmonizar ainda mais 
o diálogo com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde, aproximando ideias 
e buscando compromissos mútuos. Nosso próximo Congresso, em São Bernardo do Campo, no 
início de março, abordará os novos desafios que virão e já está sendo organizado. Cabe destacar, 
ainda, duas importantes Deliberações CIB tomadas em setembro. A Deliberação CIB nº 62, que 
estabelece a pactuação entre Municípios, Secretaria de Administração Penitenciária e Ministério 
da Justiça, para a assistência às pessoas privadas de liberdade, incluindo o cofinanciamento 
inédito, por adesão municipal, após um processo que demandou quase dois anos de negociação. 
E a Deliberação CIB nº 68, que libera recursos para 137 Municípios que aderiram ao mutirão 
de cirurgias eletivas para 2012/2013, com um aumento superior a 1.000 % em relação a 2011. 
Essa edição trata também da Portaria nº 1792, com a posição do COSEMS/SP em defesa dos 
Municípios com população menor que 200 mil habitantes. Considerando que no Estado de São 
Paulo temos somente 24 cidades com mais de 200 mil habitantes, defendemos que os demais 
Municípios tenham direito ao cofinanciamento de suas centrais de regulação, se estiverem com 
a estrutura implantada com recursos municipais. Leia ainda a belíssima experiência no CAPS 
de Suzano, que usa a poesia como recurso terapêutico, que rendeu à cidade o III Premio David 
Capistrano em 2012.     Claudia da Costa Meirelles, membro da Diretoria do COSEMS/SP
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa

Oficinas de poesia e 
artesanato auxiliam 
usuários em sua reabilitação 
psicossocial. Uma festa 
foi organizada para 
apresentação dos trabalhos

DIVULGAÇÃO

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

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

‘Poesia como instrumento de contato com as próprias emoções e sentimentos - Suzano’

O Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS I) do 
Município de Suzano encontrou 
através poesia uma forma de 
estimular a capacidade de 
criação e a conexão com a 
afetividade de seus usuários 
do regime intensivo e semi-
intensivo. A experiência ‘Poesia 
como instrumento de contato 
com as próprias emoções e 
sentimentos’, iniciada em 2011, 
conquistou o III Prêmio David 
Capistrano, durante o XXVI 
Congresso do COSEMS/SP, 
realizado em março deste ano, 
em Marília.
Cerca de 20 usuários em 
tratamento puderam participar 
de oficinas terapêuticas 
com o objetivo de fortalecer 
suas identidades como fator 
fundamental nas relações 
sociais, desenvolver novas 
estratégias de reabilitação 
psicossocial, melhorar a 
autoestima, protagonismo e 
criatividade. 
“Ao longo do tempo o 
reconhecimento em si e no outro, 
das emoções e sentimentos, por 
meio da criação, leitura oral ou 
mesmo ilustração de poemas, 
fez com que os pacientes fossem 
tomando contato com o que 
lhes estava oculto, aprendendo 
a identificar e revelar o que 
sentem e vivem interiormente, 
surpreendendo as coordenadoras 
em suas expressões”, 
explicou a coautora e uma 
das coordenadoras do projeto, 
Valéria Oliveira, que esteve 
à frente da iniciativa com a 

auxiliar de enfermagem e autora 
da experiência, Milena Cristina 
Costa Leonardo Reseck.
Segundo a Secretária Municipal 
de Suzano, Célia Cristina 
Pereira Bortoletto, investir no 
atendimento em saúde mental 
é promover a integralidade e 
equidade no sistema de saúde. 
“A  Oficina de Poesia faz parte 
de um conjunto de esforços que 
a gestão tem desenvolvido nos 
últimos sete anos  para promover 
a reabilitação psicossocial  de 
forma eficiente e inovadora”, 
ressaltou.

Dinâmica
As oficinas semanais foram 
desenvolvidas em duas etapas: 
Primeiramente, os coordena-
dores apresentaram aos usuári-
os os objetivos e funcionamento 
das atividades. Depois foi tra-
balhado o reconhecimento da 
poesia, por intermédio de can-
tiga infantil, onde os usuários 
montaram versos pré-escritos 
em um painel. O próximo pas-
so foi a produção de poesias 
através de figuras de revis-
tas escolhidas pelos próprios 

usuários, com temas pertinentes 
às datas comemorativas do mês 
corrente.
De forma personalizada, os 
usuários criaram seus cadernos 
de poesia nas oficinas de 
artesanato e assim se trabalhou a 
produção completa do ‘Livro de 
Poesias’, com título, ilustração 
e capa. Segundo a coautora, o 
principal desafio foi “estimular 
a expressão de sentimentos 
e emoções habitualmente 
embotados e subestimados na 
relação familiar e social nos 
longos anos de convivência com 
o transtorno mental”.

Resultado
Ao final do desenvolvimento do 
caderno foi organizada uma fes-
ta pelos próprios usuários, com 
convite formal, paraninfo e a 
presença de familiares e amigos. 
“Eles (os usuários) organizaram 
um coral e cantaram a música ‘É 
preciso saber viver’. Foi muito 
bonito”, disse Valéria.
Para a coordenadora, o 
sentimento de valorização e a 
autoestima foram resgatados. 
“Não somente os usuários 

aprenderam a compartilhar 
seus conteúdos emocionais, 
mas também os técnicos que 
acompanharam o grupo. O 
reconhecimento dos familiares 
foi muito importante”.
“Uma das bases da reabilitação 
psicossocial é o investimento no 
vínculo familiar e no resgate e/ou  
instituição de relacionamentos 
sociais significativos para o 
usuário. A experiência do grupo 
de poesia no CAPS I mostrou 
de forma bastante sensível 
que é possível promover esta 
aproximação e ao mesmo tempo 
aumentar a autoestima  dos 
participantes. A desconstrução 
do preconceito que costuma 
resultar em isolamento social 
dos usuários de saúde mental  
requer ações como esta 
que mobiliza sentimentos e 
valores proporcionando novas 
possibilidades de convívio 
e respeito às diferenças”, 
enfatizou a Secretária.
Hoje o projeto foi ampliado e se 
tornou uma oficina de expressão 
artística por meio de cantos, 
pintura, desenhos, dentre outras 
atividades culturais.

> Capas dos ‘Livros de Poesias’ produzidos pelos usuários

> CAPS I foi inaugurado em 2010

DIVULGAÇÃO
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Câmara Técnica propõe alterações na Portaria que 
estabelece incentivo financeiro às Centrais de Regulação

A Câmara Técnica da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) do 
Estado de São Paulo se reuniu em 
11/10/12 e sugeriu alterações na 
Portaria nº 1792, publicada em 22 
de agosto de 2012, a qual institui 
incentivo financeiro de custeio des-
tinado às Centrais de Regulação, 
organizadas no âmbito do SUS no 
Estado. 
“Realizamos as mudanças para 
beneficiar o maior número de Mu-
nicípios, pois a maioria possui um 
porte populacional menor que 200 
mil habitantes”, diz a Assistente 
Técnica de Planejamento de Saúde 
da Coordenadoria das Regiões de 
Saúde (CRS) e Coordenadora da 
Rede de Urgência e Emergência 
do Estado de São Paulo, Adalgisa 

Borges Nogueira Namura.
Para a Assessora Técnica do 
COSEMS/SP e membro da Câ-
mara Técnica, Elaine Giannotti, 
esta Portaria é mais um importante 
passo da implementação da Políti-
ca Nacional de Regulação do SUS. 
“No entanto, para que se garanta o 
cofinanciamento das Centrais de 
Regulação já existentes no Estado 
são necessárias algumas modifica-
ções nos critérios colocados. Os 
Municípios não podem mais arcar 
sozinhos com o custeio das Cen-
trais de Regulação“, ressalta.
A proposta deverá ser aprovada na 
próxima reunião da CIB, que acon-
tecerá dia 25 de outubro, no edifí-
cio da SES-SP.
Confira a proposta na página 5.

São Paulo recebe a II Conferência 
Internacional em Epidemiologia

O Centro de Vigilância 
Epidemiológica promoverá, de 
12 a 14 de novembro, no Expo 
Center Norte, em São Paulo, a 
‘II Conferência Internacional 
em Epidemiologia – EPI CVE 
– Vigilância Epidemiológica: 
das ações à pesquisa buscando 
evidências’, evento que reunirá 
mais de dois mil profissionais de 
saúde pública e cientistas para 
um amplo debate de questões de 
epidemiologia, pesquisa e ações 
de vigilância epidemiológica no 

cenário da contribuição de novas 
tecnologias e do conhecimento para 
responder mais oportunamente às 
doenças e agravos de interesse em 
saúde pública.
A Conferência contará com a 
colaboração de várias instituições 
nacionais e internacionais que 
atuam em pesquisa e vigilância de 
doenças  emergentes  e  reemergentes 
como influenza H1N1, zoonoses, 
hepatites e outras doenças 
virais, doenças transmitidas 
por água e alimentos, doenças 

crônicas não transmissíveis, 
vacinas, determinantes sociais e 
globais de risco para as doenças, 
epidemiologia molecular e 
novos modelos de vigilância 
epidemiológica, dentre outros 
temas que exigem respostas 
efetivas para os desafios atuais.

Programa Científico
O programa inclui conferências e 
mesas redondas com especialistas 
convidados do Brasil e de 
outros países. Além disso, serão 
apresentadas, em painéis e 
pôsteres, as experiências exitosas 
em vigilância epidemiológica, 
desenvolvidas pelas equipes 
locais, municipais e regionais, 
no âmbito estadual, nacional e 
internacional.
O Expo Center Norte fica 
localizado na Rua José Bernardo 
Pinto, 333, Vila Guilherme.  
Para mais informações sobre 
inscrições e a programação 
científica, acesse: 
http://www.cve.saude.sp.gov.br.

Siga-nos no 
Twitter

@cosemssp

Curta nossa 
Fan Page no 

Facebook

www.cosemssp.org.br

Confira mais notícias, 
fotos e vídeos 

diariamente no nosso 
portal!

Acesse, deixe seu 
comentário e sugestão

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas redes 

sociais 

DIVULGAÇÃO/CRGUARULHOS

> Central de Regulação de Urgência do Município de Guarulhos
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      Art. 9º Em caso de restrição orçamentária que atinja o repasse do incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria, o deferimento da 
habilitação ao seu recebimento observará a seguinte ordem decrescente de prioridade:
I - Centrais de Regulação das Regiões de Saúde e capitais onde houver implantação de planos de ação das redes temáticas assistenciais;
II - Centrais de Regulação das capitais; e
III - demais Centrais de Regulação.
Proposta: Em caso de restrição orçamentária que atinja o repasse do incentivo financeiro de custeio de que trata esta Portaria, o deferimento da 
habilitação ao seu recebimento dará prioridade às Centrais de Regulação das Regiões de Saúde e capitais onde houver implantação de planos de 
ação das redes temáticas assistenciais.
Justificativa: a prioridade deve estar vinculada à construção das Redes que é prioridade nacional.

      Art. 3º - As Centrais de Regulação contempladas pelo incentivo financeiro de que trata esta Portaria terão os seguintes portes possíveis:
I - Porte I - abrangência de duzentos mil a quinhentos mil habitantes;
II - Porte II - abrangência de mais de quinhentos mil até um milhão de habitantes;
III - Porte III - abrangência de mais de um milhão a três milhões de habitantes;
IV - Porte IV - abrangência de mais de três milhões até seis milhões de habitantes; e
V - Porte V - abrangência de mais de seis milhões de habitantes.
Proposta: Ampliar a abrangência populacional das Centrais de Regulação de Porte I para 100 mil a quinhentos mil habitantes.
Justificativa: A abrangência a partir de 200 mil restringe muito a possibilidade de custeio de centrais já existentes e financiadas exclusivamente com 
recursos municipais.

        Art. 4º - Para se habilitar ao recebimento do incentivo financeiro de que trata esta Portaria, o ente federativo deve demonstrar que a Central de Regulação 
cumpre os seguintes requisitos:
I - dispor de número específico de cadastramento no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de  Saúde (SCNES), não sendo aceita a utilização 
do número do cadastro da Secretaria de Saúde estadual, distrital ou municipal;
II - ter abrangência regional;
III - possuir e utilizar protocolos clínicos para regulação do acesso;
IV - utilizar sistema informatizado de suporte ao processo regulatório, com funcionalidade de fila de espera eletrônica que viabilize a gestão de fila;
Proposta: possibilitar que a abrangência da central seja regional ou municipal.
Justificativa: Os Municípios que já investiram em centrais municipais não podem ser excluídos desta possibilidade de co-financiamento. Ter centrais 
municipais qualifica a interlocução das Centrais Regionais.

      Art. 4º § 1º - Para os fins do disposto no inciso II do caput, terá abrangência regional a Central de Regulação que cumprir o seguinte requisito:
I - regular o acesso a ações e serviços de uma Região de Saúde, conforme Resolução nº 01/CIT, de 29 de setembro de 2011, mesmo que a Central de 
Regulação regule o acesso de usuários de dois ou mais Estados em regime de cogestão; ou
II - Central de Regulação municipal que seja referência para uma Região de Saúde, com a destinação de no mínimo 30% (trinta por cento) do total da oferta 
regulada aos usuários procedentes de outros Municípios.
Art. 4º § 2º - Em caráter excepcional, o Município com população superior a quinhentos mil habitantes poderá receber o incentivo financeiro de custeio de 
que trata esta Portaria mesmo sem observar o percentual previsto no inciso II do § 1º deste artigo, desde que preencha os demais requisitos contidos nos 
arts. 4º e 5º.
Proposta: suprimir o parágrafo 1º e 2º 
Justificativa: a possibilidade de incluir centrais municipais não deve ser uma excepcionalidade. Em SP temos apenas 7 municípios com mais de 500 mil 
habitantes e pouquíssimos municípios disponibilizam 30% de sua oferta para outros municípios. Mesmo em regiões com um único polo e vários pequenos 
municípios a população somada dos pequenos não chega a utilizar 30% da oferta do polo. Em regiões com municípios de médio e grande porte isso também 
não ocorre porque apenas parte da oferta é destinada aos demais, normalmente a alta complexidade. Se contar o financeiro pode até chegar a 30% mas o 
físico não atinge esse percentual.

      Art. 6º - Será custeada apenas uma Central de Regulação de Consultas e Exames ou outra tipologia que vier a substituí-las e uma Central de 
Regulação de Internações Hospitalares por Região de Saúde.
§ 1º Nas capitais com população superior a quinhentos mil habitantes, será possível o custeio de até quatro centrais de regulação, sendo uma 
Central de Regulação de Consultas e Exames ou outra tipologia que vier a substituí-las e uma Central de Regulação de Internações Hospitalares, 
por ente federado, ou seja, Estado e Município, respeitado o comando único em um mesmo estabelecimento de saúde.
§ 2º Os Municípios contemplados na forma da excepcionalidade prevista no § 2º do art. 4º receberão o incentivo financeiro de custeio para uma 
Central de Consultas e Exames ou outra tipologia que vier a substituí-las e uma Central de Regulação de Internação Hospitalar ou para uma 
Central de Regulação única que agregue a regulação de consultas e exames e a regulação de internação hospitalar, conforme tipologias descritas 
no anexo a esta Portaria.
Proposta: As CIB e as respectivas CIRs definirão as Centrais que serão habilitadas a receber o incentivo de custeio bem como seu porte e escopo, 
desde que cumpram os requisitos que constam do artigo 4º ( com as alterações propostas)
Justificativa: A definição de uma central por região é insuficiente e não considera as diferentes realidades regionais

•

•

•

•

•

Propostas da Câmara Técnica para Centrais de Regulação
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CIB aprova proposta para atendimento à população 
privada de liberdade

Documento define composição 
mínima das equipes de saúde, 
baseado nos parâmetros da 
Atenção Básica e estabelece 
as responsabilidades do 
Ministério da Justiça e da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária

ASSESSORIA DE IMPRENSA/SAP

> Penitenciária Feminina de Sant’Ana, na capital paulista, com capacidade para 2400 detentas, mas hoje abriga 2619

Após dois anos de enfrentamentos 
quanto à situação precária 
encontrada nos procedimentos 
de Atenção Básica nas Unidades 
Prisionais do Estado de São 
Paulo, o COSEMS/SP, junto 
à Secretaria de Administração 
Penitenciária (SAP) e a Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP), elaborou as Diretrizes 
Bipartite de Orientação para 
Estabelecimento de Parcerias 
Estado/Municípios voltadas à 
Atenção à Saúde da População 
Privada de Liberdade. 
Pactuado na Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB) 
de agosto, e publicado no mês 
seguinte, Deliberação CIB nº 
62, de 06/09/2012, o documento 
descreve as competências, 
responsabilidades e atribuições 
dos entes federativos na garantia 
do direito à saúde dos detentos 
do Estado. 
“Estou muito satisfeito com as 
questões apontadas e também 
para os próximos debates sobre 
a população privada de liber-
dade. A situação dos Municípios 
está difícil no que diz respeito ao 
atendimento da população car-
cerária e a iniciativa abre mui-
tas portas para pactuações que 
virão”, comenta o Presidente do 
COSEMS/SP, Arthur Chioro. 
A proposta define, dentre outros 
aspectos, por meio de adesão 
dos Municípios que comportam 
Unidades Prisionais, a 
composição mínima das equipes 
de atendimento, baseada nos 
parâmetros da Atenção Básica, 

descritos na Portaria nº 1.101, de 
2002, e o repasse dos recursos 
na modalidade Fundo a Fundo, 
de forma regular e automática, 
em conformidade com a Lei 
Complementar nº 141, de 2012. 
O documento explicita também 
a responsabilidade do Ministério 
da Justiça, e da SAP, quanto às 
despesas de construção, reforma, 
ampliação e adequações das 
estruturas físicas disponíveis 
nas Unidades Prisionais para 
a realização das ações de 
assistência à saúde, conforme 
estabelece o Plano Nacional de 

saúde no Sistema Prisional.
“O governo do Estado de São 
Paulo avança no fortalecimen-
to da assistência em saúde da 
população carcerária, ao somar 
forças entre suas secretarias 
da Saúde, Administração Peni-
tenciária e Casa Civil, além 
da fundamental parceria com 
o COSEMS/SP, visando aper-
feiçoar e ampliar Atenção Bási-
ca nas unidades penitenciárias, 
que é fundamental para a pre-
venção e a detecção precoce de 
doenças”, salienta o Secretário 
de Estado da Saúde, Giovanni 

Guido Cerri.

Situação atual
De acordo com o Secretário Mu-
nicipal de Saúde (SMS) de Jun-
queirópolis, Jorge Chihara, a 
responsabilidade da assistência 
à saúde dos detentos é da SAP 
e como na maioria destes esta-
belecimentos prisionais não há 
médicos, os presos são atendidos 
nas nossas Unidades Básicas ou 
no pronto atendimento, causando 
grandes transtornos devido ao 
aparato de segurança envolvida, 
causando também revolta na 

ASSESSORIA DE IMPRENSA/SAP

> Modelo de Centro de Detenção Provisória com capacidade para 768 presos
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população por terem prioridade 
no atendimento. 
“Com financiamento adequado, 
por adesão e transferência Fundo 
a Fundo, poderemos resolver 
na maioria destas unidades o 
problema da falta de equipes ou 
de profissionais médicos, dando 
um atendimento necessário e 
humanizado”, ressalta Chihara.
Junqueirópolis possui uma Uni-
dade Prisional, com capacidade 
para mais de 1.400 detentos e é 
referência para o atendimento da 
população carcerária do Municí-
pio de Irapuru, o qual detém pre-
sídio com o mesmo número de 
presidiários. 

Segundo a SMS de Tupi Paulista, 
Marcia Flora Procópio Matos, a 
falta de médicos nas Unidades 
Prisionais do Município gera in-
segurança para a população. “A 
ausência do médico e do den-
tista na unidade prisional exige 
o deslocamento do detento para 
uma UBS e isso assusta os mora-
dores, que observam as ambulân-
cias escoltadas pela avenida da 
cidade”, conta. 
O Município possui duas Uni-
dades Prisionais, uma masculina, 
com capacidade para 778 deten-
tos, porém, abriga 1.415 (dados 
de 27/08), e outra feminina, com 
capacidade para 674 presidiárias, 

mas o número chega a 811.  “Na 
feminina o problema é maior 
porque hoje estamos com 21 ges-
tantes que não possuem acom-
panhamento, muitas não fizeram 
o pré-natal e as vezes iniciamos 
o tratamento e elas são transferi-
das para outros presídios sem 
concluir os procedimentos. Só 
temos um obstetra na UBS e não 
conseguimos suprir a demanda”, 
explica Marcia.
Para a Secretária, a solução se-
ria a contratação de profissionais 
para atuarem dentro das unidades 
prisionais e um hospital para 
atender a população carcerária, 
pois o hospital do Município não 

tem condições. 

Capacidade do Estado
Atualmente, de acordo com infor-
mações do site da SAP, o Estado 
de São Paulo possui 152 unidades 
prisionais e comporta aproxima-
damente 188 mil detentos. A SAP 
não informou, até o final desta 
edição, quantas Unidades não 
contam com equipes de saúde 
completas, sendo necessário o 
transporte dos presidiários para 
unidades de saúde próximas. 
A Deliberação CIB nº 62, de 
06/09/12, está disponível no por-
tal do COSEMS/SP: 
www.cosemssp.org.br 

ASSESSORIA DE IMPRENSA/SAPASSESSORIA DE IMPRENSA/SAP

ASSESSORIA DE IMPRENSA/SAP ASSESSORIA DE IMPRENSA/SAP

> Modelo de Penitenciária feminina, com capacidade para 768 presidiárias > Novas Unidades são construídas para atender as particularidades da mulher

> Unidades contarão com sala de aula, setor de amamentação e área de saúde> Área interna do novo Centro de Detenção Provisória
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COSEMS/SP inicia preparativos para o XXVII Congresso
A última edição, realizada 
em Marília, contou com mais 
de 1.200 inscritos. Em 2013, 
evento terá a ‘III Mostra de 
Experiências Regionais

Considerado um dos eventos mais 
importantes de saúde pública na-
cional, a Comissão Organiza-
dora já iniciou os trabalhos para 
a 27ª edição do Congresso do 
COSEMS/SP. O evento, que terá 
como tema principal ‘Desafios da 
gestão municipal do SUS na ar-
ticulação com Estado e União’, 
será realizado no Centro de For-
mação dos Profissionais da Edu-
cação (CEFORPE), em São Ber-
nardo do Campo, entre os dias 05 
e 08 de março de 2013.
O Congresso contará com cursos, 
rodas de conversa, café com ideias 
e com a ‘III Mostra de Experiên-
cias Regionais’. Será a oportuni-
dade para os novos gestores de 
saúde, após o ano eleitoral, se 
atualizarem dos recentes acon-
tecimentos relacionados à saúde 
pública do Estado de São Paulo 
e do País.
Para o Secretário Municipal 
de Saúde (SMS) e Diretor de 

Comunicação do COSEMS/SP, 
Luis Fernando Nogueira Tofani, o 
evento é muito importante para os 
gestores do SUS. “Trata-se sempre 
de um momento de consolidação 
da agenda prioritária da saúde para 
os gestores municipais. Num ano 
de início das novas gestões esta 
dimensão torna-se prioridade”.
“É com muita satisfação que o 
Município de São Bernardo rece-
berá o próximo Congresso. Pos-
suímos uma excelente estrutura 

e temos plenas convicções que 
o evento será de excelente quali-
dade, assim como aconteceu em 
Marília (março de 2012)”, desta-
ca Arthur Chioro, SMS de São 
Bernardo do Campo e Presidente 
do COSEMS/SP.
A última edição do evento, no 
Município de Marília, se consti-
tuiu em um grande espaço de dis-
cussões para o fortalecimento e 
aprimoramento do SUS, e contou 
com mais de 1.200 participantes 

entre gestores, técnicos, repre-
sentantes do Ministério da Saúde 
(MS), da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo (SES-SP) e 
Secretários Municipais de Saúde 
do Estado. 
O CEFORPE fica localizado na 
Avenida Dom Jaime de Barros 
Câmara, 201, próximo a Rodovia 
Anchieta. Em breve, no portal do 
COSEMS/SP, disponibilizaremos 
o material de divulgação e o pro-
cedimento para as inscrições. 

LIGIA MARTIN FERREIRA

> São Bernardo do Campo receberá o Congresso do COSEMS/SP pela segunda vez

Mais de 20 bilhões de unidades 
farmacêuticas distribuídas para 
a população paulista. Esta é a 
marca histórica que o Programa 
Dose Certa alcançou no último 
mês de setembro, desde 1995, 
quando foi implantado. Criado 
pelo Governo de São Paulo, o 
programa consiste no fornecimento 
de 69 tipos de medicamentos para 
aproximadamente 600 Municípios 
paulistas, sendo que a maior parte 
é produzida pela Fundação para 
o Remédio Popular (FURP), 
laboratório farmacêutico do 
Estado de São Paulo, vinculado à 
Secretaria de Estado da Saúde. A 
Fundação também é responsável 

por todas as atividades operacionais 
de logística. Somente em 2011 foram 
distribuídas 1,47 bilhões de unidades 
farmacêuticas. O número total nesses 
17 anos de existência do programa 
atingiu a marca de 20.294.909.160 
unidades (dados até setembro/2012). 
Cada unidade farmacêutica 
representa um comprimido, cápsula, 

frasco, bisnaga ou ampola.  Entre 
os medicamentos distribuídos 
estão analgésicos, antitérmicos, 
antibióticos, anti-inflamatórios, 
vitaminas, dermatológicos e 
medicamentos para tratamento da 
hipertensão, diabetes, saúde mental 
e saúde da mulher. A dispensação 
é feita pelas Unidades Básicas de 
Saúde municipais, que são porta de 
entrada do SUS (Sistema Único de 
Saúde). 
Valmir Lima, gerente de vendas da 
FURP, explica que a distribuição dos 
medicamentos para todo o Estado é 
realizada com base em programação 
de demanda e cronograma de 
atividades pactuadas com os 

Municípios, após a elaboração de 
um cronograma extremamente 
detalhado, alinhado com a área 
da expedição da Fundação. 
“Dessa forma garantimos que os 
medicamentos estejam disponíveis 
e dentro do prazo para o usuário 
final”, explica.  
O superintendente da FURP, 
Flávio Vormittag, ressalta que esta 
marca reforça ainda mais a missão 
da Fundação que é participar das 
ações de assistência farmacêutica 
do SUS para melhoria da qualidade 
de vida da população. “Esta con-
quista nos mantém como um dos 
maiores laboratórios farmacêuticos 
públicos da América Latina”.
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