
XXVII edição do Congresso do COSEMS/SP terá 
lançamento oficial no final de novembro

Município de Várzea Paulista apresenta experiência de estruturação 
da Rede de Atenção Psicossocial e ações intersetoriais

Estado de São Paulo 
conquistou três 
prêmios durante 
evento
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Municípios paulistas em alerta sobre a 
dengue neste verão
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PA
PE

L 
R

EC
IC

LA
D

O
 - 

O
 C

O
SE

M
S/

SP
 C

U
ID

A
 D

O
 M

EI
O

 A
M

B
IE

N
TE

IM
PR

ES
SO

fe
ch

ad
o 

po
de

 se
r a

be
rto

 p
el

o 
EC

T

pág. 8

pág. 2
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drogas frente às demandas judiciais’
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III Prêmio David Capistrano

12ª EXPOEPI 
acontece em 
Brasília  
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Congresso

Helvécio Miranda 
Magalhães Jr. fala 
sobre os avanços 
no SUS-SP, elogia 
pactuações e cita 
prioridades do 
Ministério para a 
Saúde no Estado

Órgãos do Estado 
alertam gestores 
para os cuidados que 
devem ser tomados 
pelas equipes de 
saúde dos Municípios. 
Algumas ações são 
potencialmente 
capazes de produzir 
mudanças efetivas no 
quadro atual. Estado 
e Municípios buscam 
ações articuladas para 
o controle dos focos do 
mosquito. Mobilização 
social deve auxiliar no 
combate à dengue
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A transição municipal e o SUS

12ª Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em 
Epidemiologia, Prevenção e Controle de doenças - EXPOEPI

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

O Centro de Convenções Ulisses 
Guimarães, em Brasília (DF), re-
cebeu entre os dias 16 e 19 de ou-
tubro a 12ª Mostra de Experiências 
Bem-Sucedidas em Epidemiologia, 
Prevenção e Controle de Doenças 
(EXPOEPI). Neste ano o evento 
contou com 21 painéis temáticos, 
15 mostras competitivas, duas me-
sas redondas e palestras. Para a 
competição, foram recebidas 805 
submissões e apresentadas 76 ex-
periências e trabalhos científicos de 
todas as regiões do País.  Aproxi-
madamente 3,5 mil pessoas partici-
param da mostra.
Para o Diretor de Comunicação do 
COSEMS/SP e Secretário Municipal 
de Saúde de Várzea Paulista, 
Luis Fernando Nogueira Tofani, 
a EXPOEPI possui dois grandes 
eixos, igualmente importantes. 
“Primeiramente, a apresentação 
de experiências municipais ou 
estaduais no campo da vigilância 
em saúde demonstra o processo vivo 
de ação local que a descentralização 

promoveu no SUS. Isto é muito 
bom. Além disso, os grandes debates 
a partir da epidemiologia propiciam 
socialização da análise de situação 
de saúde, demonstrando resultados 
e apontando novos desafios”, 
analisa. 
A cerimônia de premiação das 
experiências vencedoras aconteceu 
no dia 19. Cada uma das áreas 
receberá a premiação no valor de 
50 mil reais, mediante repasse 
de recurso financeiro do Fundo 
Nacional de Saúde ao Fundo 

Municipal ou Estadual de Saúde ou 
do Distrito Federal. Os trabalhos 
técnico-científicos vencedores, de 
cada categoria (especialização, 
mestrado e doutorado) serão 
premiados nos valores de 6 mil 
reais, 9 mil reais e 12 mil reais, 
respectivamente.
De acordo com a Secretária 
Municipal de Saúde de Cedral e 
membro da Diretoria do COSEMS/
SP, Mara Ghizellini Jacinto, o 
evento proporcionou o contato com 
grandes contrastes do nosso País, 
“onde se têm a oportunidade de 
intensificar conhecimentos, trocar 
experiências, conviver e aprender 
com a diversidade cultural, 
nos integrando com diversos 
representantes do nosso Brasil e 
aproveitando inúmeras experiências 
exitosas de equipes e profissionais 
comprometidos a serem usadas 
e aplicadas como parâmetro em 
nossos Municípios”.
O Estado de São Paulo contou com 
três trabalhos premiados na Mostra, 

eleitos por votação da audiência (a 
lista completa dos trabalhos premi-
ados pode ser encontrada no portal 
do COSEMS/SP – www.cosemssp.
org.br). São eles: 

> Membros do COSEMS/SP 
presentes em Brasília

Área: Vigilância, Prevenção e 
Controle das DST/AIDS e Hepa-
tites Virais: Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) de Sorocaba, 
‘Implantação do programa fique 
sabendo para testagem de HIV, sí-
filis e hepatites virais, em unidades 
móveis de saúde no Município de 
Sorocaba’; Área: Vigilância, Pre-
venção e Controle da Tuberculose: 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES-SP), ‘Controle 
da Tuberculose na População Pri-
sional do Estado de São Paulo’ 
Área: Melhoria da Qualidade da 
Informação em Saúde: SMS de 
São Paulo, ‘Desenvolvimento e 
Implantação de um Sistema de 
Informação Complementar ao SI-
NAN para o Acompanhamento das 
Atividades de Controle da Dengue 
no Município de São Paulo’.

COSEMS/SP

Com o término do período eleitoral iniciamos, na maioria dos Municípios paulistas, 
processos de transição de governos. Desde processos mais formais, instituídos através de 
atos legais, até diálogos entre equipes dos atuais e futuros governos, todos os movimentos 
devem ser pautados pelo espírito republicano. A alternância de poder é característica 
forte do estado democrático brasileiro e deve ser compreendida. 
As escolhas da população através do sufrágio universal devem ser sempre respeitadas, 
afinal foram décadas de luta para se garantir eleições livres e diretas no País. 
A troca de informações e documentos legais deve ser encarada como uma obrigação dos 
atuais gestores e uma necessidade dos futuros para garantia da continuidade das ações e 
serviços de saúde destinados à população dos Municípios. 
Afinal, se queremos garantir que o SUS seja uma política de estado e não de governo, 
serenidade, seriedade e responsabilidade no processo de transição da gestão municipal 
da saúde são importantes e necessárias. 

Boa transição a todas e todos!

www.cosemssp.org.brConfira mais notícias, fotos e vídeos 
diariamente no nosso portal!

Acesse, deixe seu comentário e 
sugestão

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas 

redes sociais 
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa

Ações intersetoriais e 
estruturação da Rede 
de Atenção Psicossocial 
municipal resultaram na 
conquista do prêmio 

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

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

‘O atendimento em rede a usuários de álcool e drogas frente às demandas judiciais’

O Município de Várzea Paulista, 
através da experiência ‘O aten-
dimento em rede a usuários de 
álcool e outras drogas frente às 
demandas judiciais’, conquistou 
o III Prêmio David Capistrano, na 
‘X Mostra de Experiências Exito-
sas’, durante o XXVI Congresso 
do COSEMS/SP, realizado em 
março de 2012, em Marília.
Idealizado para atender usuários 
de álcool e outras drogas nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), além de visualizar 
e potencializar os recursos 
territoriais existentes, com 
ações intersetoriais e construção 
integrada de linhas de cuidados, o 
projeto surgiu após a necessidade 
de se descentralizar os serviços 
oferecidos que vigoravam no 
sistema e que não contemplavam 
a real complexidade dos casos.
Os encontros intersetoriais são 
realizados mensalmente, por 
região de saúde (Várzea está 
subdividida em três regiões), onde 
são discutidos casos clínicos, que 
demandem Projetos Terapêuticos 
Singulares e situações territoriais 
que demandem um Projeto de Ação 
Coletiva. “Ainda mensalmente 
é discutido, entre outros temas 
comuns, a própria qualificação da 
rede intersetorial. No momento 
está sendo trabalhado o tema 
‘Comunicação’”, explica a autora 
da experiência e Secretária 
Adjunta de Saúde de Várzea 
Paulista, Stellamaris Pinheiro.
A estrutura de equipamentos de 
saúde de Várzea Paulista, Municí-
pio o qual comporta uma popu-
lação de 107.211 habitantes (se-
gundo censo do IBGE de 2010), 

consiste em 12 UBS, um Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS) 
II, um Ambulatório de Especiali-
dades, um CAPS infantil, um 
Centro de Testagem e Aconselha-
mento do programa DST/AIDS e 
um hospital público municipal de 
média complexidade.
“O trabalho dirigido ao cuidado às 
pessoas que fazem uso nocivo de 
álcool e outras drogas propiciou, 
além da assistência necessária a 
esta demanda crescente, momentos 
reais de transformação do processo 
de trabalho em saúde nos caminhos 
da clínica ampliada, incluindo 
acolhimento, intersetorialidade, 
trabalho em rede, apoio matricial 
e desenvolvimento de projetos 
terapêuticos singulares. Estes 
dispositivos da política de 
humanização podem e devem ser 
aplicados a outras necessidades 
em saúde da população”, enfatiza 
o Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de Várzea Paulista, Luis 
Fernando Nogueira Tofani.

Dinâmica
Por meio da capacitação em 
Saúde Mental realizada com 
os profissionais de saúde do 
Município foram inseridos 
psicólogos e assistentes sociais nas 
UBS, transformando as UBS nas 
coordenadoras da rede, utilizando-
se o hospital municipal como 

retaguarda para as internações, 
com altas pactuadas através de 
Projeto Terapêutico Singular. Na 
etapa seguinte, os leitos de álcool 
e drogas do hospital municipal 
foram credenciados para garantir 
a interlocução da Atenção Básica 
e Atenção Hospitalar.  
“Mesmo em caso de internação do 
usuário em nosso Hospital Geral, 
o cuidado segue sendo realizado 
em rede. Neste sentido, tanto a 
internação, quanto à alta, deverá 
ser pactuada em rede, garantindo 
o não rompimento da linha de 
cuidado. O usuário, ainda que in-
ternado, deverá ser acompanhado 
pelas referências, bem como de-
verá ser apoiado para manter a 
ligação com seu espaço de vida e 
relações”, diz Stellamaris.
A autora enfatiza que existe 
uma pactuação: “Quem acolhe 
chama a rede”. Neste sentido 
os casos não devem ser 
meramente encaminhados e sim 
compartilhados. “As ações, ao 
invés de seguirem paralelas, 
devem ser articuladas em um 
projeto e pactuadas em rede, 
além de partilhadas em ato, 
quando o atendimento é realizado 
conjuntamente por profissionais 
da Saúde e do Desenvolvimento 
Social, ou da Educação, que tenham 
sido designados como referências 
para o acompanhamento do 

usuário em questão”, completa.

Desafios
Os principais desafios encontrados 
pelos gestores estão relacionados 
à desconstrução processual do 
estigma que envolve usuários 
de saúde mental, álcool e outras 
drogas e a transformação da 
cultura da internação e do cuidado 
como sinônimo de procedimentos 
e de processos de trabalho, 
tradicionalmente voltados para 
o interior da instituição, sem 
articulação com os demais 
serviços, sem dialogo com o 
território, sem a participação do 
usuário.

Resultados
Há três anos, os usuários somente 
chegavam sob cuidados do 
sistema através da Justiça. Com 
o desenvolvimento do cuidado 
em rede, que inclui o diálogo 
com o Judiciário, a Secretaria 
Municipal de Saúde passou a ser 
procurada, inclusive nas UBS, por 
familiares. 
Para Tofani, o trabalho resultou 
em benefícios para o Município, 
a estruturação da Rede local e a 
ampliação do olhar do profissional 
de saúde com relação ao 
fenômeno da drogadição. “Creio 
que a responsabilização por 
parte das equipes e profissionais 
por estes usuários, vencendo a 
discriminação e o preconceito e 
também a reflexão coletiva sob 
novos paradigmas baseados na 
redução de danos auxiliou na 
construção de todo o processo”. 

> CAPSi, um dos equipamentos de saúde de Várzea Paulista

DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA
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Secretário da SAS/MS, Helvécio Miranda Magalhães Júnior 
elogia avanços nas pactuações do SUS-SP 

AGÊNCIA BRASIL/EBCMédico epidemiologista e 
Doutor em Saúde Pública 
pela Universidade Estadual de 
Campinas (UNICAMP), Helvécio 
Miranda Magalhães Júnior nasceu 
em Minas Gerais, já atuou como 
Secretário Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte por seis anos 
e ficou mais dois como Secretário 
de Planejamento e Orçamento do 
Município. No Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de 
Saúde (CONASEMS) foi Diretor, 
Vice-Presidente e Presidente. 
Hoje, Magalhães está à frente da 
Secretaria de Atenção à Saúde do 
Ministério da Saúde (SAS/MS). 
Para o Jornal do COSEMS/SP, o 
Secretário explicou os próximos 
passos do MS para a construção e 
estruturação das Redes prioritárias 
de Saúde no Estado de São Paulo 
e elogiou a atual relação entre a 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES-SP) e o COSEMS/
SP. Confira a entrevista.

JC - O foco do trabalho do Minis-
tério da Saúde (MS) está relacio-
nado às Redes de Atenção, com 
prioridade em algumas delas, 
como a Psicossocial, a Cegonha, 
de Urgência e Emergência, den-
tre outras. Como o Senhor ava-
lia a implantação e estruturação 
dessas Redes no Estado de São 
Paulo?
Helvécio: As Redes de Atenção 
à Saúde são a prioridade do MS 
no campo da assistência, pactu-
ado desde o início de 2011 com 
Estados e Municípios. São algu-
mas Redes ditas Temáticas que 
transitam e operam nos mesmos 
territórios, as chamadas regiões 
de saúde com a sua conformação 
dada em cada Estado. A primeira 
Rede Temática que foi pactuada e 
lançada foi a Rede Cegonha, que 
vem se desenvolvendo em todo 
o País. Trata-se de uma intensi-
ficação de esforços, com lógica 
organizacional de trabalho em 

rede, conectado, integrado, para 
reduzir as mortalidades materna 
e infantil e melhorar o cuidado 
com mulheres e crianças em um 
período tão especial de suas vi-
das. O Estado de São Paulo, numa 
ação conjunta da SES-SP e do 
COSEMS/SP, apoiada pelo MS, 
teve a ousadia de propor a implan-
tação da Rede Cegonha em todas 
as suas regiões, a começar das 
regiões metropolitanas. Estamos 
acompanhando diretamente este 
processo e temos a confiança do 
acerto do caminho e já dos ótimos 
resultados em São Paulo.
A Rede de Urgência e Emergência 
(RUE), com seus diversos com-
ponentes, tem uma implantação 
com grau de dificuldade maior. 
Os componentes UPA e SAMU 
estão avançando bem, mas a 
questão da retaguarda hospitalar, 
com a qualificação dos leitos e ar-
ticulação regulada das portas de 
entrada, tem ainda um longo per-
curso, mas está no caminho certo. 
Já foram pactuadas em São Paulo, 
a RUE em algumas regiões, mas 

ainda temos dificuldade com a 
própria região metropolitana que 
envolve a capital, que por si só é 
um grande Estado. Mais do que a 
pressa, a certeza do caminho certo 
é que importa, porque não se trata 
de uma rede formal, cartorial, mas 
real, que faça sentido e mude a re-
alidade assistencial local, ampli-
ando serviços e oferta, mas fun-
damentalmente os articulando e 
regulando publicamente, além de 
avaliar os processos e resultados 
continuamente.
A Rede de Atenção Psicossocial 
tem um grande dificultador no 
Estado de São Paulo que é uma 
histórica resistência ideológica 
de grupos poderosos ao processo 
da reforma psiquiátrica e dos que 
lucram com a loucura e o sofrimento 
dos usuários. E esta Rede tem 
seus princípios assentados neste 
belo capítulo da história da saúde 
pública brasileira. Adiciona a 
estes princípios e caminhos, a 
dinâmica mais recente do desafio 
de cuidado com milhares de 
dependentes químicos, para os 
quais o SUS não se preparou 
adequadamente. Temos confiança 
que com o esforço que o 
COSEMS/SP e vários Municípios 
tem feito, o resultado vai começar 
a aparecer a partir de agora. O MS 

está apoiando continuamente este 
processo e se coloca inteiramente 
com sua equipe à disposição para 
novas iniciativas. Não podemos 
permitir que no Estado mais 
desenvolvido do País e com 
tantas vitórias na saúde possa 
conviver com a situação absurda 
dos manicômios de Sorocaba e 
região. Felizmente com apoio 
do COSEMS/SP, da SES-SP, da 
Secretaria dos Direitos Humanos 
da Presidência da República, 
do Ministério Público Federal e 
Estadual e do Conselho Nacional 
de Justiça, o MS está atuando 
decisivamente nesta situação, 
que será um marco na história da 
Saúde Mental em São Paulo. 

JC - Os Complexos Regulatóri-
os são primordiais para o anda-
mento das Redes prioritárias. 
Quais os mecanismos disponibi-
lizados pelo Ministério para 
apoiar a estruturação da Regu-
lação nos Estados?
Helvécio: As Redes de Atenção só 
podem funcionar adequadamente, 
aliás, eu diria que o próprio SUS, 
se tivermos uma Regulação na 
lógica pública muito eficiente. 
É necessário cuidar para que 
as demandas tenham a melhor 
resposta com os recursos 

“O Estado de São 
Paulo, numa ação 
conjunta da SES-
SP e do COSEMS/
SP, com apoio do 
Ministério, teve a 
ousadia de propor a 
implantação da Rede 
Cegonha em todas 
as regiões. Estamos 
acompanhando 
diretamente este 
processo e temos  
confiança do acerto”.  
 Helvécio Miranda Magalhães Jr.

> Helvécio Magalhães em lançamento da Campanha Nacional 
de Enfrentamento do Câncer Colorretal, em Belo Horizonte
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disponíveis, com prioridade 
ancorada nas necessidades dos 
usuários, e isto é regular. E 
apoiar os processos regulatórios é 
primordial para o MS. Felizmente 
em São Paulo, nestes dois últimos 
anos, numa ação incisiva da SES-
SP articulada com o COSEMS/
SP, temos indícios de que a 
situação está melhorando no 
campo da Regulação pública. 
Esta é uma função essencial do 
Estado na saúde e não pode ser 
secundarizada. Todos os recursos 
técnicos e tecnológicos, além 
de apoio financeiro do MS estão 
disponíveis e é muito importante 
recepcionar os novos gestores 
com esta agenda em pauta.

JC - Como o Senhor avalia a 
pactuação entre COSEMS/SP e 
SES-SP quanto ao PAB estadual 
e o lançamento das diretrizes e 
estratégias para a Política Es-
tadual de Atenção Básica?
Helvécio: O MS e a Secretaria 
de Atenção à Saúde (SAS), em 
especial, se mostram orgulhosos 
de terem participado do processo 
em São Paulo, dentro de uma 
agenda estratégica tripartite, 
que resultou no acordo da SES-
SP com o COSEMS/SP para 
o cofinanciamento à Atenção 
Básica. Ainda que a função de 
gestão desta atenção seja dos 
Municípios, é de responsabilidade 
inequívoca da SES-SP e do MS 
apoiar intensamente os gestores 
municipais. E um dos apoios 
fundamentais é dar sustentabilidade 
financeira a eles, que já passaram 
da sua possibilidade de investir 
em saúde. São poucos os Estados 
federados que fazem isto, e São 
Paulo vai ajudar a estimular este 
processo em todo o País, pelo peso 
que tem o Estado. Esta era uma 
reinvindicação histórica e justa 
dos Municípios paulistas e temos 
todos que comemorar e efetivar 
este grande acordo. Parabéns ao 
COSEMS/SP pela firmeza da 
atual diretoria e à SES-SP pela 
disposição de apoiar a Atenção 
Básica de São Paulo diretamente. 

Vocês estão fazendo história!

JC - Quais as metas de investi-
mentos do Ministério para cada 
Rede prioritária no Estado de 
São Paulo?
Helvécio: As demais Redes 
Temáticas de alta complexidade 
estão em fase de discussão in-
terna ainda pela relevância dos 
recursos envolvidos, já temos al-
guns formatos inovadores como a 
questão das linhas de cuidado do 
AVC, IAM e trauma integrando 
à RUE. Estamos iniciando a pac-
tuação tripartite da nova Política 
Nacional de Prevenção e Controle 
do Câncer que vai mudar progres-
sivamente a realidade do SUS e 
com vários componentes em iní-
cio de implantação.
Para 2013 temos garantidos para 
São Paulo todos os recursos 
necessários para contemplar as 
Redes Temáticas previamente 
pactuadas com os territórios 
prioritários e o volume financeiro 
vai depender do dimensionamento 
de cada componente em cada 
região. Temos confiança que 
completaremos a Rede Cegonha 
em todo o Estado e finalizaremos 
o acertado na RUE contemplando 
todas as regiões metropolitanas, 
além de fazer avançar a Rede 
de Atenção Psicossocial, das 
doenças crônicas e do Cuidado 
com as Pessoas com Deficiência. 
Além disto, expandir e qualificar 
a Atenção Básica, com recursos 
adicionais, ampliando os NASF 
e a saúde bucal, com mecanismos 
inovadores de financiamento 
baseado em resultados em saúde 
e a recontratualização de todos 
os filantrópicos na lógica de sua 
função regulada nos sistemas 
regionais.

JC - Com o objetivo de qualificar 
e aprimorar o atendimento das 
Redes, quais as estratégias adota-
das pelo Ministério para atrair 
mais profissionais à saúde públi-
ca nacional?
Helvécio: As Redes de Atenção 
só serão efetivadas se tivermos 

“O Ministério e a 
SAS, em especial, se 
mostram orgulhosos 
de terem participado 
do processo de 
pactuação do PAB-
Estadual. São poucos 
os Estados federados 
que fazem isso e São 
Paulo vai ajudar 
a estimular este 
processo em todo o 
País, pelo peso que 
tem o Estado ”.  
 Helvécio Miranda Magalhães Jr.

cada vez mais profissionais em 
número e qualidade adequados. 
Esta, na opinião do MS, é uma 
das principais agendas do SUS. 
Mudanças desde o ensino técnico, 

a graduação, a residência médica e 
multiprofissional e as demais pós-
graduações em saúde, sem deixar 
de lado a necessária qualificação 
progressiva da gestão em todos os 
espaços. Muitas ações já estão em 
curso, lideradas pela Secretaria de 
Gestão do Trabalho e Educação em 
Saúde, em parceria com o MEC, 

e continuará a ser em 2013 uma 
agenda especial do MS.

JC - Quais as prioridades da SAS 
para os próximos dois anos de 
gestão?
Helvécio: As prioridades da SAS 
para os dois próximos anos são de 
consolidar a implantação de todas 
as Redes Temáticas nas regiões 
definidas como prioritárias em 
todo o País, com prioridade para as 
regiões Norte e Nordeste. Apoiar 
a implantação e intensificar um 
processo, em conjunto com os 
Estados e Municípios, de avaliação 
deste processo em cada região e 
readequação das ações necessárias 
para o seu aperfeiçoamento. Ampliar 
as parcerias para qualificar a 
Atenção Básica, iniciar intervenções 
na atenção especializada em novos 
formatos, com ênfase no apoio 
diagnóstico e especializado no 
cuidado com os portadores de 
doenças crônicas, ampliar o Saúde 
na Escola, as ações coordenadas de 
promoção e prevenção de doenças, 
em parceria com a Secretaria de 
Vigilância em Saúde e o conjunto 
dos gestores municipais e estaduais, 
dentre outras questões. Qualificar 
nosso processo de gestão em todos 
os espaços, incluindo a remodelação 
da atenção hospitalar no País e um 
especial projeto que envolva a 
modernização e intensificação com 
o setor filantrópico.

AGÊNCIA BRASIL/EBC

> Helvécio recebe prêmio do ex-Vice Presidente da República, 
José Alencar, pelos trabalhos realizados em Belo Horizonte
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Importância da Dengue

A SES-SP, através dos órgãos 
competentes, alerta os gestores 
quanto ao provável aumento 
dos casos de dengue neste 
verão

A dengue é um dos principais 
problemas de saúde pública no 
mundo. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que 2,5 
bilhões de pessoas, ou seja, 2/5 da 
população mundial estão sob risco 
de contrair dengue.
No Brasil, o quadro epidemiológi-
co atual caracteriza-se pela am-
pla distribuição do Aedes aegypti 
em todas as regiões e uma com-
plexa dinâmica de dispersão do 
vírus, com circulação simultânea 
dos quatro sorotipos (DENV1, 
DENV2, DENV3 e DEN4).
As intervenções para enfrentamento 
da dengue são reconhecidas 
como de difícil implantação, que 
transcende o setor saúde, por 
seu caráter de atuação global. 
Algumas outras ações, entretanto, 
são de responsabilidade imediata 
dos gestores de saúde locais 
e potencialmente capazes de 
produzir mudanças efetivas no 
quadro atual, com destaque para 
a redução da letalidade dos casos 
de dengue com complicação e de 
febre hemorrágica da dengue. 
Com a reintrodução do Aedes ae-
gypti em nove Municípios da região 
oeste do Estado de São Paulo, em 
1985, houve uma rápida propaga-
ção do vetor por todo o território. 
Hoje, são considerados infestados 
pelo vetor 581 Municípios (90% 
do total de Municípios do Estado) 
onde vivem, sob o risco de contrair 
dengue, 94% da população paulis-
ta (figura 1).
Embora em 1987 tenha havido 
transmissão de dengue, a sua 
instalação efetiva no Estado se deu 
a partir de 1990. A partir daí, em 
todos os anos foram registrados 
casos (figura 1).

Não há tratamento específico para 
a dengue e os estudos com a vacina 
contendo os quatro sorotipos ainda 
não estão finalizados. Desta forma as 
ações preconizadas dizem respeito 
ao controle do vetor e à redução 
de danos nos casos registrados. 
Espera-se, com a adoção dessas 
medidas, diminuir a transmissão 
e a letalidade da doença. Para a 
execução dessas ações, devem ser 
trabalhados de forma integrada os 
aspectos referentes às vigilâncias 
epidemiológica e laboratorial, 
controle de vetores e vigilância 
sanitária, assistência e ações 
em educação, comunicação e 
mobilização social.

Controle
A experiência adquirida em 30 
anos de trabalho no combate ao 
mosquito Aedes aegypti permitiu 
ao Estado e Municípios a definição 
conjunta da estratégia de ação de 
vigilância e controle vetorial no 
âmbito estadual, em consonância 
com as normas preconizadas pelo 
Ministério da Saúde (MS).
Desta forma, as medidas podem ser 
divididas em rotineiras - que de-
vem ser realizadas de forma contí-

nua e sistemática e de controle de 
transmissão - realizadas quando da 
identificação de casos suspeitos ou 
confirmados. 
As medidas de rotina preveem 
visita a todos os imóveis localiza-
dos na área urbana dos Municípios 
com objetivo de combater as for-
mas imaturas do vetor.
Em períodos de risco de trans-
missão são realizadas aplicações 
espaciais de inseticidas (fumacê) 
para eliminação da forma alada 
do vetor, possivelmente infectada 
com o vírus da dengue, além da 
intensificação das ações de visita a 
imóveis.
É de suma importância a manuten-
ção de equipes para a realização 
dessas ações de forma permanente, 
ao longo de todo ano, pois é sabido 
que essas medidas tendem a di-
minuir a intensidade da transmis-
são e consequentemente, a ocor-
rência de casos graves e óbitos.
Outra questão importante é o en-
tendimento de que a participação 
da população é essencial, sendo 
um dos eixos do programa de con-
trole de dengue. No entanto, esta 
participação não acontece por 
acaso e para tanto são programa-

das atividades que estimulem o 
protagonismo social mais efetivo 
nas ações de vigilância e controle 
da doença. As ações intersetoriais 
integradas são outra vertente do 
controle e vêm sendo trabalhadas 
por intermédio do Comitê Estadual 
de Mobilização contra Dengue.

Vigilância
Dentre os principais objetivos da 
Vigilância Epidemiológica está o 
de detectar precocemente: os casos 
de dengue, visando promover 
tratamento adequado e oportuno e 
reduzir a morbidade; o aumento de 
ocorrência da doença, para adoção 
de medidas de controle, evitando 
que processos epidêmicos se 
instalem.
A Vigilância Epidemiológica tam-
bém visa a realização de investi-
gação para acompanhar sistemati-
camente a evolução temporal da 
incidência de casos de dengue 
em cada área e confrontar essas 
informações com os índices de 
infestação vetorial; organizar dis-
cussões conjuntas com equipes de 
controle de vetores, bem como de 
assistência, sobre a necessidade 
de capacitação de profissionais de 

Superintendência de Controle das endemias – SUCEN e 
Centro de Vigilância Epidemiológica – CVE/CCD

Figura 1- Situação Epidemiológica no Estado – incidência e série 
história (10 anos). Número de casos confirmados de dengue e 
coeficiente de incidência por 100.000 habitantes, ESP de 1987 a 2011

SUCEN/CVE/CCD
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saúde; discutir os resultados das 
investigações de óbitos e demais 
medidas do plano de contingência; 
alertar os níveis hierárquicos su-
periores quando se observar risco 
de epidemias e investigar o local 
provável de infecção, verificando 
cuidadosamente a possibilidade de 
autoctonia.
A Dengue é doença de notificação 
compulsória e os casos graves e 
óbitos suspeitos devem ser notifi-
cados em 24 horas. 
A partir da Notificação de casos, é 
realizado o diagnóstico laboratorial 
e, em algumas situações, também 
o isolamento viral para identifica-
ção do sorotipo circulante (mapa 
acima) e, diante da confirmação, 
preenchida a Ficha de Investiga-
ção Epidemiológica com informa-
ções que vão subsidiar as ações de 
controle, que abrangem as áreas de 
Assistência, Controle de Vetores, 
Vigilância Sanitária e Educação, 
Comunicação e Mobilização So-
cial, em ações integradas e de 
cobertura estadual, compreenden-
do os níveis central e regionais.

Perspectivas para o próximo 
verão
Para avaliar o nível de infestação 
dos Municípios, o Estado realiza 
mensalmente levantamento de 
índice larvário mediante processo 
amostral nas diversas regiões 
paulistas. A comparação dos 
valores encontrados com a série 
histórica obtida em mais de 10 
anos de medidas, permite avaliar 
se esse nível de infestação está 

dentro dos limites esperados, ou se 
há alguma situação que aparenta 
anormalidade. 
Dados do ano de 2012 indicam 
que a infestação manteve-se em 
níveis acima do esperado em 
boa parte do primeiro semestre e 
apresenta-se mais favorável à pro-
liferação do vetor, uma tendência 
preocupante. 
Essa situação fica agravada pela 
não interrupção, no período de in-
verno, da transmissão em várias 
regiões e registro de aumento de 
casos em outras regiões, a partir 
do mês de outubro deste ano. Este 
cenário lembra em muito aquele 
vivenciado no ano de 2009, que 

precedeu a maior epidemia do Es-
tado, no ano de 2010. 
Em relação ao número de ca-
sos, neste ano de 2012, até 1/11, 
foram registrados 21.063 casos 
com transmissão no Estado, com 
12 óbitos. Apesar do decréscimo 
no número de casos, em relação a 
2011, a região de Taubaté mantém 
transmissão elevada e, diferente-
mente das demais regiões, as de 
Araçatuba e da Baixada Santista 
registram aumento no número de 
casos em 2012.
A desmobilização da popula-
ção verificada em anos de baixa 
transmissão como foi 2011/2012, 
a possibilidade de expansão da 
transmissão pelo sorotipo ‘4’ da 
doença para o qual a susceptibili-
dade da população é geral e a troca 
de gestão municipal, o que pode 
levar a desestruturação de equipes 
de controle, potencializam o risco 
que os dados entomológicos pare-
cem apontar.
As epidemias de dengue, embora 
sejam de difícil e complexo 
controle, podem ter seu impacto 
bastante minimizado quando há 
investimentos na implementação 
das ações integradas 
preconizadas.

Diante deste cenário, 
recomenda-se que os 
gestores:

• Propiciem gestão 
integrada do seu pro-
grama de controle de 
dengue;

• Mantenham as 
equipes de controle 
de vetores para a re-
alização das ações de 
forma permanente, 
ao longo de todo ano;

• Busquem a articula-
ção entre as áreas que 
tenham interface com 
o controle de dengue 
no Município, de for-
ma intra e interseto-
rial;

• Disponham de plano 
de comunicação e mo-
bilização social para 
períodos epidêmicos e 
não epidêmicos.

Sorotipos circulantes 
no Estado de São 
Paulo, segundo 
Grupo de Vigilância 
Epidemiológica, 2011

Evolução da infestação 
por Aedes aegypti no 
Estado de São Paulo

SUCEN/CVE/CCD
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FURP e Novartis anunciam parceria para transferência de 
tecnologia de medicamentos para pacientes transplantados
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Comissão Organizadora define data para lançamento oficial 
do XXVII Congresso do COSEMS/SP

Encontro será a 
oportunidade para os 
interessados em patrocinar 
o Congresso conhecerem as 
cotas disponíveis

LIGIA MARTIN FERREIRA

No próximo dia 30, a partir das 
9h, O COSEMS/SP lançará ofi-
cialmente seu XXVII Congresso. 
Com o tema ‘Desafios da gestão 
municipal do SUS na articulação 
com Estado e União’ o evento é 
considerado um dos mais impor-
tantes na área de saúde pública do 
País e pretende abrir as portas do 
SUS para os novos gestores que as-
sumiram as Secretarias em 2013. O 
encontro será realizado na sala de 
vidro do prédio principal do Cen-
tro de Formação dos Profissionais 
da Educação (CENFORPE), em 
São Bernardo do Campo.
Para o Vice-Presidente do 
COSEMS/SP e Secretário 
Municipal de Saúde de Bauru, 
José Fernando Casquel Monti, 
o próximo Congresso será um 
momento muito especial, pois 
estará ocorrendo a fase de 
transição político-administrativa 

nos Municípios. “Novos gestores 
estarão chegando no início do 
próximo ano e estarão ávidos 
por informações, pelo próprio 
contato com gestores mais 
experientes, enfim, para adentrar 
à complexidade de gestão que se 
apresenta para a área de saúde. 
Fizemos uma programação 
especial para recepcioná-los”, 
explica.
Durante o evento serão apresenta-
das possibilidades para empresas 
interessadas em patrocinar o Con-
gresso, com cotas que variam entre 
obtenção de estandes nos formatos 
diamante, ouro, prata e bronze, 
além de promoverem coquetel de 
boas vindas e coffee breaks ao lon-

go das atividades.
“Os últimos congressos têm reuni-
do milhares de gestores, de cente-
nas de cidades. Desta forma, num 
só momento, penso ser uma grande 
oportunidade para os patrocina-
dores. Além disso, o evento tem 
um diferencial de credibilidade 
muito grande. A respeitabilidade 
deste Congresso deverá despertar 
um enorme interesse dos patroci-
nadores, que ao se associarem a 
ele, estão se associando ao SUS de 
uma forma geral”, ressalta Monti.
Em 2013, o XXVII Congresso do 
COSEMS/SP ocorre de 5 e 8 de 
março, e contará com cursos, ro-
das de conversa, café com ideias, 
a ‘III Mostra de Experiências Re-
gionais’ e a feira de exposição dos 
parceiros e colaboradores. Estarão 
presentes Secretários Municipais 
de Saúde, gestores e técnicos, au-
toridades da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-SP) 
e do Ministério da Saúde (MS). 
O evento marcará os 25 anos do 
COSEMS/SP.
Segundo Monti, em primeiro 
lugar é preciso reconhecer que 
o COSEMS/SP é a entidade 

que fornece grande parte da 
materialidade do cumprimento 
de um princípio constitucional na 
área de saúde, que é o princípio 
da descentralização. “É uma 
associação que manteve vida 
regular neste período de 25 
anos, e mais: em crescimento e 
fortalecimento quanto ao seu papel 
no sistema de saúde. Na medida 
em que se trata de uma associação 
de caráter suprapartidário, focada 
num setor importante da atividade 
pública, com constante renovação 
de seus dirigentes, sua credibilidade 
institucional tem crescido muito 
no contexto das políticas públicas, 
como organismo que deve sempre 
ser ouvido e respeitado. O caminho 
de se municipalizar o setor saúde 
no País é inexorável. Sendo assim, 
é cada vez mais importante contar 
com entidades sólidas como o 
COSEMS/SP. Penso que os 25 anos 
são um marco para se comemorar 
com muita alegria e sensação de 
dever cumprido”.
Em breve, no portal do COSEMS/
SP, disponibilizaremos o material 
de divulgação e o procedimento 
para as inscrições. 

> Marília recebeu a última edição

A Fundação para o Remédio 
Popular “Chopin Tavares de Lima” 
– FURP, laboratório farmacêutico 
oficial, vinculado à Secretaria 
Estadual da Saúde de São Paulo e 
a Novartis anunciam uma Parceria 
de Desenvolvimento Produtivo 
(PDP), sob coordenação do 
Ministério da Saúde, que resultará 
na transferência de tecnologia para 
produzir no laboratório público 
medicamentos para tratamento de 
pacientes submetidos a transplantes. 
De imediato, a iniciativa irá 
beneficiar aproximadamente 28 
mil pacientes brasileiros que 
hoje fazem uso de Micofenolato 
de Sódio e Everolimo, dois dos 

medicamentos mais utilizados para 
evitar a rejeição de rins e coração 
transplantados. 
Como o país possui um dos 
maiores programas públicos de 
transplantes de órgãos e tecidos do 
mundo, a expectativa é que novos 
pacientes sejam beneficiados a cada 

ano. “A parceria com a FURP e o 
Ministério da Saúde representa 
mais um importante passo em nosso 
investimento de longo prazo no 
Brasil. É uma grande satisfação para 
a Novartis fazer parte do Complexo 
Industrial da Saúde, especialmente 
na área de transplantes, uma área 
terapêutica tão relevante para o 
programa do SUS”, revela Adib 
Jacob, presidente do Grupo Novartis 
no Brasil. “Nossos esforços estarão 
voltados para que a FURP comece 
a produzir os medicamentos já em 
2013”, complementa Jacob. 
De acordo com o médico Flávio 
Vormittag, superintendente da 
FURP, o Brasil deverá ser autos-

suficiente na produção dos dois 
medicamentos envolvidos na par-
ceria em apenas quatro anos, após 
o início do suprimento do princí-
pio-ativo nacional. “A FURP é 
hoje o maior fabricante público de 
remédios do Brasil, por isso ocupa 
posição estratégica nas Políticas 
Públicas de Saúde e esta parceria 
será uma grande oportunidade de 
produzirmos medicamentos de 
alta tecnologia, o que inegavel-
mente traz muitos benefícios para 
a população”, explica Flávio. 
A parceria tem duração prevista 
de 3 a 5 anos, tempo para que a 
transferência da tecnologia esteja 
finalizada. 

Adib Jacob e Flavio Vormittag assinam 
parceria
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