
Comissão Organizadora define os 
18 cursos do XXVII Congresso

Ao todo, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB) já aprovou os termos de quatro Redes 
Temáticas Prioritárias: Rede Cegonha; de Atenção às Urgências e Emergências; de Cuidados à 
Pessoa com Deficiência e agora, a Rede de Atenção Psicossocial

Desde 2005 profissionais regularizam demanda 
com mais de dois anos de espera
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CIB aprova mais um Termo de 
Referência das Redes Prioritárias
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Município de Marília apresenta 
experiência em Saúde Bucal

pág. 2

pág. 3

III Prêmio David Capistrano

Congresso

Secretário da Vigilância 
em Saúde, o pernambucano 
Jarbas Barbosa da Silva 
Júnior explica as metas da 
SVS para 2013 e diz que País 
é protagonista na área de 
saúde pública. Ações seguem 
em conjunto com as Redes de 
Atenção pág. 4

Entrevista

Evento contará com atividades para o 
acolhimento dos novos gestores
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2012: ano de muito trabalho

Comissão Organizadora define programação e cursos do 
XXVII Congresso do COSEMS/SP

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

Com o tema principal ‘Desafios 
da gestão municipal do SUS na 
articulação com Estado e União’, 
o XXVII Congresso do COSEMS/
SP já tem sua programação e cursos 
definidos. O evento, considerado 
um dos mais importantes na área de 
saúde do Brasil, será realizado no 
Centro de Formação dos Profissionais 
da Educação (CENFORPE), em 
São Bernardo 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 Experiências 
Regionais’. Será a oportunidade 
para os novos gestores de saúde, 

após o ano eleitoral, se atualizarem 
dos recentes acontecimentos 
relacionados à saúde pública do 
Estado de São Paulo e do País.
“É com muita satisfação que o Mu-
nicípio de São Bernardo receberá 
o próximo Congresso. Possuímos 
uma excelente estrutura e temos 
plenas convicções de que o evento 
será de excelente qualidade, assim 
como aconteceu em Marília (março 
de 2012)”, destaca Arthur Chioro, 
SMS de São Bernardo do Campo e 
Presidente do COSEMS/SP.

Inscrições abertas para Mostra
O Congresso abrirá espaço para a 
apresentação de experiências re-
gionais de gestão em saúde, onde 
os trabalhos serão indicados pelas 
Comissões Intergestores Regionais 
(CIR/CGR). As inscrições já estão 
abertas e se encerrarão dia 22 de 
fevereiro de 2013. As orientações, 
conteúdo e observações sobre a 
Mostra podem ser encontradas no 
portal do COSEMS/SP.

1- As diferentes modalidades de gestão no SUS;
2- Atenção Básica;
3- Contratualização de Serviços de Saúde;
4- Controle Social e Gestão Participativa;
5- Desafios da implantação dos dispositivos do Decreto nº 
7508;
6- Educação Permanente e Gestão do Trabalho;
7- Estrutura e Funcionamento das instâncias Colegiadas 
do SUS; 
8- Financiamento do SUS e gestão do Fundo Municipal 
de Saúde;
9- Gestão da Informação em Saúde;
10- Inserção da Assistência Farmacêutica nas Redes de 
Atenção à Saúde;
11- O SUS para Novos Secretários Municipais de Saúde;
12- Planejamento em Saúde;
13- Rede Cegonha;
14- Rede de Atenção Psicossocial;
15- Rede de cuidados à Pessoa com Deficiência;
16- Rede de Urgência;
17- Regulação da Atenção à Saúde; 
18- Vigilância em Saúde nas Redes de Atenção à Saúde

Cursos

Ao término de mais um ano é comum fazermos avaliações e a retrospectiva das 
realizações. No caso de 2012, nós, gestores municipais, vivemos um momento 
atípico: trabalhamos e lutamos pela concretização de políticas públicas de saúde, 
administramos crises, mantivemos a rotina de nossas redes e ainda participamos 
dos processos locais de disputa eleitoral. Tudo isso enquanto as esferas estadual e 
federal trabalhavam de forma intensa pela implantação de seus planos de governo. 
Quanto trabalho para os gestores municipais! 
Em São Paulo, a diretoria do COSEMS/SP, seus assessores e apoiadores não 
mediram esforços para pactuar e concretizar avanços importantes para a saúde nos 
Municípios paulistas, protagonizando ações diretas em parceria com a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) e o Ministério da Saúde. 
Pactuamos os Termos de Referência e alguns Planos de Ação de Redes Temáticas 
(Cegonha, Urgência e Emergência, Psicossocial e de Cuidado à Pessoa com 
Deficiência), políticas estaduais de Regulação, de Cuidado à Pessoa Privada de 
Liberdade e de Atenção Básica. 
Destaco, dentro da pactuação da Atenção Básica, os investimentos estaduais 
para Qualis-UBS e para custeio (nosso tão sonhado PAB-estadual, ainda não 
concretizado, mas cujo compromisso tem sido avalizado pela direção da SES-SP). 
A todos um excelente 2013 e continuamos na luta pelo fortalecimento do SUS no 
Estado de São Paulo!    
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa

Equipe verificou uma grande 
demanda de requerimentos 
aguardando agendamento 
e preenchidos de maneira 
incorreta

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

conquistaram o III 
Prêmio David Capistrano

•   

‘Reorganização da especialidade de Endodontia como apoio ao  
desenvolvimento da Atenção Básica - Saúde Bucal’

DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA

‘Redução do tempo de espera e 
aprimoramento dos serviços da 
especialidade odontológica de 
Endodontia’. Este foi o tema da 
experiência exitosa do Município 
de Marília, que conquistou o III 
Prêmio David Capistrano durante 
o XXVI Congresso do COSEMS/
SP, em março deste ano.
Desde 2005, logo após assumir car-
go na Coordenação da Saúde Bu-
cal de Marília, a cirurgiã dentista e 
psicóloga, Norma Sueli Gonçalves 
Reche e sua equipe, passaram a 
avaliar todos os encaminhamentos 
de média complexidade relacio-
nados a casos de Endodontia. Foi 
verificada uma grande demanda, 
com mais 1.000 requerimentos, 
aguardando agendamento desde 
2002 e preenchidos de forma in-
correta.

Dinâmica
Com os dados, os gestores 
agendaram uma reunião com os 
cirurgiões dentistas da Atenção 
Básica (AB) do Município 
e aproximadamente 700 
encaminhamentos foram enviados 
às Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) e Unidade Saúde da Família. 
Destes, apenas 136 retornaram. 
“Atualmente, possuímos quatro lo-
cais de atendimento, um em cada 
região (norte, sul, leste e oeste) e 
separamos as unidades para que 
seus pacientes fossem atendidos 
na referência mais próxima”, relata 
Norma.
A estruturação dos equipamentos 
de saúde do Município resultou 
na implantação do Centro de Es-
pecialidade Odontológica (CEO) 

Ally Mamed Murade, inaugurado 
ainda em 2005. Marília possui oito 
endodontistas na sua rede de Saúde 
Bucal e incorporou um especialista 
do Estado, em 2010, que permitiu 
uma nova estratégia para o atendi-
mento favorecendo o princípio da 
integralidade.
Membro da equipe de gestão da 
Atenção Básica de Marília, Edu-
ardo Tanajura de Faria destaca o 
fortalecimento da rede de atenção 
à saúde com cooperação mútua en-
tre os serviços de Atenção Básica 
e especialidades e a contribuição 
na efetivação das diretrizes nacio-
nais estabelecidas para a melhoria 
do acesso. “Esta última percepção 
está diretamente relacionada aos 
resultados do trabalho que propor-
cionaram a melhoria da qualidade 
do atendimento odontológico e 
melhoria no acesso a outros usuári-
os que apresentavam necessidades 
de intervenções básicas em saúde 
bucal”.

Desafios
“Toda mudança gera conflitos. 
Tivemos resistência inicial às 
mudanças, que foram superadas 
com paciência, firmeza e parceria. 
As UBS precisaram preparar os 
dentes que seriam encaminhados, 
removendo toda a cárie e fazendo 
acesso à câmara pulpar, que era 
um protocolo que não estava sendo 
cumprido e aumentava o tempo de 
atendimento do endodontista” diz 
a Coordenadora. Ainda segundo 
Norma, alguns colegas precisaram 
passar por capacitação, que foram 
sugeridas por eles mesmos. 

Resultados
Entre maio de 2005 a dezembro 
de 2011 o número  de  
encaminhamentos caiu de 1086 
para 498. Os agendamentos 
representando 11,6% (126) em 
2005 passaram a 57% (282) no 
final de 2011, com crescimento 

gradativo a cada ano.
Já a demanda reprimida, que se 
destacava por representar 88,4% 
(960) dos casos em 2005 foi 
reduzida a 43% (212). 
O tempo de espera para o trata-
mento passava de dois anos no iní-
cio do processo de reorganização 
dos casos. Hoje, o usuário aguarda 
cera de 2 meses para ser atendido 
por um especialista.
Segundo Faria, o desenvolvimen-
to do trabalho demonstrou a im-
portância da reflexão e adoção de 
novas práticas no enfrentamento 

> Da esquerda para a direita: Norma Reche, Juliana Pimentel, Vanessa 
Bassalobre, Glaucia Sacomani e Aylton Correa

  Datas      Encaminhamentos  Agendamentos  Demanda reprimida
            nº        %               nº     %            nº        %
 20/05/05    1086    100 %     126  11,6 %        960     88,4 %
 20/06/05      389    100 %     131  33,7 %        258     66,3 %
 20/07/05      517    100 %     237  45,8 %        280     54,2 %
 19/12/06      726    100 %     252  34,7 %        474     65,3 %
 19/12/11      494    100 %     282  57,0 %        212     43,0 %
 19/11/12      348    100 %     282  81,0 %        066     19,0 %

dos desafios postos à gestão do 
SUS. “Através de ações considera-
das simples foram obtidos resul-
tados bastante significativos, que, 
neste caso, impactaram direta-
mente na redução do enorme ‘gar-
galo’ existente para a efetivação da 
atenção integral em saúde bucal 
com qualidade garantindo oferta 

de acesso adequado e oportuno à 
especialidade de endodontia”.
Para Norma, a transferência de 
Endodontistas para novos locais 
de trabalho aumentou o período 
de atendimento e disponibilizou a 
atenção em todas as regiões da ci-
dade, proporcionando melhor aces-
so e igualdade de oportunidade de 
atendimento à população. 
O projeto é continuo e avaliado 
mensalmente. Atualmente o Mu-
nicípio está desenvolvendo as 
mesmas estratégias para suprir as 
demandas de cirurgias.

Indicadores dos resultados
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Segundo Jarbas Barbosa, Secretaria de Vigilância em 
Saúde está integrada às Redes desde o início do processo

“Somos um dos 
primeiros países a 
integrar nova classe 
de medicamentos 
no tratamento das 
hepatites e estamos 
convidados para ser 
um dos protagonistas 
na próxima assembleia 
mundial de saúde”.   
 Jarbas Barbosa da Silva Júnior

AGÊNCIA BRASIL/EBC
Jarbas Barbosa da Silva Júnior 
nasceu no Recife (PE). Formado 
em Medicina pela Universidade 
Federal de Pernambuco (em 1981), 
é especializado em Saúde Pública 
(1983) e em Epidemiologia (1988) 
pela Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP/Fiocruz), mestre em 
Ciências Médicas (1995) e doutor em 
Saúde Coletiva pela Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp, 
em 2004). Desempenhou, no Estado 
de Pernambuco, importante papel 
na gestão da saúde pública, como 
Coordenador do Programa DST/
AIDS da Secretaria de Estado da 
Saúde de Pernambuco, Secretário 
Municipal de Saúde de Olinda 
(1993-1994) e também como 
Secretário de Estado da Saúde de 
Pernambuco (1995-1996). Já atuou 
como Secretário de Vigilância em 
Saúde de 2003 a 2006 e Secretário 
Executivo do Ministério da Saúde 
em 2006 (MS) e foi Gerente de 
Vigilância em Saúde, Prevenção e 
Controle de Doenças da Organização 
Pan-Americana da Saúde – (OPAS, 
de 2007 a 2010).
Atualmente é Professor Adjunto 
da Universidade de Pernambuco e 
Consultor Legislativo do Senado 
Federal (licenciado) e retornou à 
Secretário de Vigilância em Saúde 
do MS, desde janeiro de 2011. Con-
fira abaixo a entrevista.

JC- Qual a Importância dos pro-
gramas nacionais de Vigilância 
em Saúde reconhecidos mundial-
mente?
Jarbas: São importantes porque 
buscam resolver os problemas 
de saúde pública relevantes para 
nossa população. Creio que o 
Brasil avançou muito na área de 
controle e prevenção de doenças. 
No passado, o País já havia obtido 
um reconhecimento internacional 
e que persiste até hoje em relação 
ao nosso programa de DST/AIDS, 
principalmente pela resposta à AIDS. 
Mas ao longo dos anos estamos 

acumulando um reconhecimento 
importante em outras áreas como, 
por exemplo, no ano passado, o 
Secretário Geral das Nações Unidas, 
Ban Ji-moon (sul-coreano, assumiu 
o cargo em 2007), enviou uma 
carta à Presidente Dilma Rousseff 
elogiando os avanços obtidos pelo 
Brasil no controle da tuberculose. 
Este ano, de 2012, fomos convidados 
para uma grande iniciativa, das 
doenças negligenciadas, chamadas 
doenças transmissíveis relacionadas 
com a pobreza, que contou com a 
participação da Diretora Geral da 
Organização Mundial de Saúde 
(OMS - Margaret Cha), Bill Gates 
(proprietário da Microsoft), um 
grande evento global na cidade de 
Londres (Inglaterra), onde apenas 
quatro países foram convidados 
para falar e o Brasil foi um deles, 
exatamente pelo reconhecimento do 
esforço que o País vem realizando 
de integrar ações de saúde com as 
ações de combate à pobreza. Somos 
um dos primeiros países a integrar 
nova classe de medicamentos no 
tratamento das hepatites e o Brasil 
está sendo convidado para ser 
um dos protagonistas na próxima 
assembleia mundial da saúde, em 
maio de 2013, em um evento satélite 
que abordar exatamente o problema 
das hepatites virais. Acredito 
que, apesar de ainda ter muito o 
que fazer, esse reconhecimento 
internacional demostra que o Brasil, 
principalmente pela integração 
destes programas cada vez maior 
dentro do SUS, com a Atenção 
Primária e a Rede assistencial, vem 
obtendo bons resultados. Também 
na área das doenças crônicas não 
transmissíveis, que é uma área nova, 
tivemos uma reunião global com 
119 países, em Genebra (Suíça), na 
sede da OMS, onde o Brasil teve 
papel muito importante na liderança 
do estabelecimento dos indicadores 
globais. Portanto, creio que o 
sistema brasileiro de vigilância 
em saúde vem amadurecendo, 

se consolidando, contribuindo 
bastante não só com respostas para 
os problemas internacionais, mas 
também servindo como modelo 
para outros países no mesmo nível 
de desenvolvimento do nosso 
aperfeiçoarem suas ações. Buscamos 
aprender com as boas experiências 
onde elas existem, como exemplo, 
posso citar que temos, desde 2006, 
o inquérito telefônico para fatores 
de risco de doenças  crônicas não 
transmissíveis o qual outros países 
da América Latina estão interessados 
em absorver. Nós aprendemos da 
experiência americana, onde os 
Estados Unidos já tinham esse 
sistema há algum tempo e isso foi 

fruto da nossa cooperação técnica 
com o CDC americano e adaptamos 
ao Brasil.

JC- Quais as ações de Vigilância 
em Saúde que serão implantadas 
para copa 2014?
Jarbas: Já tem muita coisa planeja-
da e outras já implementadas de um 
processo continuado de preparação 
em parceria com as secretarias mu-
nicipais e estaduais das 12 cidades 
que serão sede do evento.  Sin-
teticamente, nós temos três grupos 
de ações que estão sendo planeja-
das. Primeiro, é toda uma ação im-
portante de mobilização, de infor-
mação e de promoção da saúde. Nós 
queremos aproveitar esses eventos 
da Copa para divulgar amplamente 
ações, por exemplo, relacionadas 
à atividade física, a transmissões 
de doenças sexualmente transmis-
síveis e AIDS. Então, esse conjunto 
de ações já está sendo programado 
e teremos várias dessas ações de-
senvolvidas com as secretarias, in-
clusive em parceria com a FIFA. A 
FIFA disponibilizou um programa  
para que possamos construir em 
conjunto, que se trata em utilizar al-
guns craques das seleções que virão 
ao Brasil para que patrocinem deter-
minadas causas em relação à saúde. 
É como se fosse um time inteiro, 11 

> Jarbas Barbosa e Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, no 
lançamento da campanha nacional contra poliomielite
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“Vamos unificar os 
pequenos incentivos em 
um piso único. Cremos 
que isso facilitará a 
utilização dos recursos 
por parte dos gestores 
municipais e estaduais”   
 Jarbas Barbosa da Silva Júnior

ações, as quais envolvem desde a 
questão do combate ao tabagismo, 
a promoção de atividades físicas e 
cuidados com doenças sexualmente 
transmissíveis, onde estamos em 
processo de construção.
O segundo grupo é o próprio 
fortalecimento do sistema de 
vigilância visando o afluxo de 
pessoas que virão ao Brasil. Temos 
experiência em lidar com muitos 
turistas estrangeiros, já realizamos 
grandes eventos no Brasil como, 
por exemplo, a Rio mais 20, jogos 
militares, jogos Pan-americanos 
e o que queremos é, baseado 
nessas experiências, buscar alguns 
aspectos da nossa vigilância, e esse 
é um legado permanente, não é 
específico para a Copa, fortalendo 
a rede de laboratórios de saúde 
pública, a integração dos serviços, 
principalmente dos serviços 
privados com a rede de vigilância 
porque grande parte desses turistas 
virão ao Brasil com seus planos de 
saúde privados. Temos expectativa 
de atuar com a capacidade máxima, 
eu diria que a Copa do Mundo não 
é um evento, para nós da saúde, 
muito diferente do que a gente tem 
já manejado.
E o terceiro grupo de ações é 
específico, que faremos integradas 
com os centros de comando 
montados em cada uma dessas 
cidades (sedes da Copa), para 
ver o conjunto das ações da parte 
de trânsito, segurança no sentido 
amplo, pois sabemos que iremos 
lidar não só com problemas de 
segurança enfrentados no dia a dia, 
mas quando se tem uma Copa do 
Mundo e Jogos Olímpicos, temos 
outras preocupações, inclusive com 
aspectos internacionais. Estamos 
realizando em cada grande evento 
que ocorre no Brasil um momento 
de aprendizado dessas ações 
integradas de comando, seria como 
um treinamento em situação real. 
Por exemplo, no Boi de Parintins 
(evento no Estado de Amazonas, 
com participação de 35 mil pessoas), 
que reúne muita gente de fora, como 
a Copa, o Galo da Madrugada, em 
Recife. Faremos também ações 

durante os jogos Radicais, os ‘X 
Games’, em Foz do Iguaçu.  

JC- Gostaríamos que o Senhor 
explicasse o aumento de recursos 
na Vigilância em Saúde e a mu-
dança na lógica do financiamento 
nas suas ações.
Jarbas: Estamos fazendo um 
incremento importante. Uma parte 
dos recursos da Vigilância em saúde 
diz respeito a ações que são próprias 
do Ministério da Saúde (MS), por 
exemplo, a compra de vacinas, de 
antirretrovirais, de medicamentos 
para tuberculose, inseticidas. Tudo 
isso é feito diretamente pelo MS e 
em todos esses itens nós estamos 
tendo aumentos substanciais, todos 
os anos, para fazer frente aos novos 
incrementos e novas tecnologias 
que estão sendo ofertadas, 
disponibilizadas para a população 
brasileira. No próximo ano teremos 
a introdução de três novas vacinas 
no nosso calendário de imunizações, 
contra a varicela, hepatite ‘A’ e a 
vacina DTP acelular para mulheres 
grávidas. Com isso, estaremos 
fazendo um incremento de cerca de 
25% no orçamento dos programas 
nacionais de imunização. E existe 
outra parte do nosso orçamento 
que é transferida para Estados e 
Municípios, de maneira regular, para 
que eles realizem ações de vigilância 
e controle. A nossa área, seguindo 
a mesma lógica do SUS, prevê 
ações descentralizadas. Portanto, 

nesses recursos, o movimento que 
estamos fazendo é: em primeiro 
lugar, um aumento substancial da 
ordem de 20% de todos os recursos 
transferidos para que, aqueles 
Municípios e Estados que tinham 
uma situação epidemiológica 
semelhante, obtenham um repasse 
similar. Na lógica do nosso 
financiamento, dividimos os 
Estados e Municípios brasileiros 
em extratos porque na região da 
Amazônia, quem tem que realizar 
ações contra dengue e malária, que 
são ações de alto custo dentro da 
nossa área, pois temos que contratar 
muita mão de obra, deslocar as 
equipes, pagar diárias, transporte, 
é diferente de um Município na 
região Sul, por exemplo, que nem 
tem dengue e malária, faz apenas as 
ações de vigilância. Portanto, existe 
uma divisão dos Estados, em quatro 
extratos, pelo grau de dificuldade 

e custos das operações. Estamos 
realizando primeiro esta mudança, 
com a aumento de 20% para todos 
e ainda mais para àqueles que 
estiverem recebendo um per capita 
inferior, sendo assim, aumentamos 
promovendo uma maior equidade. 
Em segundo lugar, estamos simpli-
ficando o processo de repasse (de 
recursos) unificando os diversos 
incentivos pequenos em um único 
piso. Cremos que isso facilitará a 
utilização dos recursos por parte 
dos gestores municipais e estaduais. 
Foram-se criando várias ‘caixin-
has’, incentivos, cada um com sua 
regra própria, o que dificulta sua ex-
ecução por parte do gestor.
Além do piso, chamado Piso 

Fixo de Vigilância em Saúde, que 
no próximo ano estará ao redor 
de um bilhão e meio de reais, 
nós teremos só dois incentivos. 
Serão para a qualificação das 
ações, repassados diretamente aos 
Estados e Municípios. Teremos um 
incentivo de qualificação das ações 
de DST/AIDS e hepatites virais, 
da ordem de 160 milhões de reais 
e o segundo para qualificação das 
ações de Vigilância em Saúde, da 
ordem de 250 milhões de reais. 
Esses dois incentivos tem por 
objetivo qualificar melhor as ações, 
ou seja, é por adesão daqueles 
Municípios que se comprometerem 
a ampliar e realizar as ações em 
melhor qualidade. Esse processo se 
encontra em fase final de negociação 
entre CONASS e CONASEMS e 
esperamos que no início do próximo 
ano, com a chegada dos novos 
gestores municipais, possamos 
estar fechando essa pactuação no 
âmbito da Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT).
 
JC- Como o Senhor avalia o pa-
pel dos Municípios do Estado de 
São Paulo no setor de Vigilância 
em Saúde?
Jarbas: O Estado de São Paulo 
tem uma tradição muito grande na 
qualidade das ações de vigilância, 
prevenção e controle de doenças. 
É o Estado que tem uma das orga-
nizações mais antigas nesse campo 
e creio que com o processo de mu-
nicipalização, além do Estado que 
já tinha tradicionalmente institu-
ições de grande excelência como 
CVE, SUCEN, o Adolfo Lutz, o 
que a gente observa em São Paulo 
de os anos 90, quando se acelera 
o processo de construção do SUS 
e a municipalização, é que vários 
Municípios passam a desenvolver 
ações extremamente inovadoras 
que se refletem nos índices muito 
bons obtidos pelo Estado, geral-
mente melhores que a média na-
cional, devido à grande energia dos 
Municípios e sob coordenação do 
Estado. Isso é uma demonstração 
de que a gente pode seguir esses 
modelos de Municípios brasileiros 

AGÊNCIA BRASIL/EBC

> Jarbas já foi Secretário da SVS/ 
MS de 2003 a 2006
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que fazem as ações inovadoras, mel-
horam seu desempenho, resultados. 
Devido a isso que realizamos todos 
os anos a EXPOEPI, para podermos 
compartilhar rapidamente, entre os 
Municípios brasileiros, essas boas 
experiências.
Quando olhamos para incidência de 
tuberculose, para a prevalência da 
hanseníase, a tendência da incidên-
cia da AIDS em São Paulo, vemos 
que várias dessas ações tiveram um 
avanço e grande parte desse avanço 
se deve a essa combinação. Tín-
hamos instituições da Secretaria de 
Estado da Saúde de excelência e 
municipalização criou, com grande 
força, uma participação dos Municí-
pios de São Paulo, os quais possuem 
tradição no ativismo e mobilização 
que se espelhou nas ações de vig-
ilância, promoção e prevenção de 
doenças.

JC- Considerando que mais de 90 
% da população do Estado de São 
Paulo está vulnerável à Dengue, 
devido ao alto nível de infestação 
pelo mosquito Aedes, quais as ex-
pectativas para o próximo verão 
no Estado?
Jarbas: Dengue em todo verão é 
uma grande preocupação, por isso 
que lançamos campanhas, para 
atravessar o verão, de mobilização, 
o próprio Ministro da Saúde, 
Alexandre Padilha, em todas as 
ocasiões que pode realiza um alerta 
para os novos gestores. Tivemos 
um índice de renovação municipal 
muito grande, cerca de 70%, e por 
isso é importante que os novos 
gestores que assumirão em janeiro 
já comecem com muita atenção e 
cuidado em relação à dengue. No 
caso da dengue, qualquer solução 
de continuidade das ações, dos 
programas, de mobilização da 
comunidade, da atividade dos 
agentes pode significar a eclosão 
de epidemias. Por conta disso 
fizemos um repasse adicional, 
cerca de 170 milhões de reais, em 
dezembro, devendo estar na conta 
já nos primeiros dias de janeiro. É 
um recurso adicional para todos 
os Municípios brasileiros, com 

diferença pelo porte populacional, 
para que os novos gestores, 
comparado ao futebol, entrem em 
campo jogando, sem muito tempo 
para aquecimento, evitando alguns 
riscos. 
Estamos conseguindo bons 
resultados no enfrentamento da 
dengue. No Brasil, nos últimos dois 
anos, apesar de termos a introdução 
de um novo sorotipo, o dengue 
quatro, e isso sempre é um risco de 
produção de epidemias e de casos 
graves e óbitos, em relação a 2010, 
onde tivemos cerca de um milhão de 
casos, em 2012, obtivemos pouco 
mais de 500 mil casos. Em relação 
a óbitos, a redução foi ainda maior, 
mais de 70% no mesmo período. 
Esse resultado da redução de 
óbitos é um dos bons exemplos que 
conseguimos no País, da integração 
das ações de vigilância e controle 
no caso da dengue, com a rede 
assistencial. Vários Municípios e 
Estados adotaram medidas simples, 
como realizar uma seleção criteriosa 
dos pacientes sob risco na entrada 
das emergências, instalar poltronas 
de hidratação. Trabalhamos muito 
integrados com o MS, entre a SVS e 
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/
MS) e revisamos os protocolos, 
treinamos profissionais de saúde em 
todo o País, publicamos o mapa de 
classificação de risco de maneira 
bem simples para estar em cada 
ambulatório do Brasil, Unidade 
saúde da Família, em Unidades 
de Pronto Atendimento (UPA) e 
isso causou um impacto imediato. 
Queremos manter essa redução para 
2013. Por isso a importância da 
dengue ser prioridade para o novo 
gestor municipal no período de 
maior prevalência da doença.

JC- Em sua opinião, quais os 
principais desafios das doenças de 
notificação compulsória e doenças 
crônicas não transmissíveis?
Jarbas: No caso das doenças 
crônicas não transmissíveis lançamos 
no ano passado, com a Presidenta 
Dilma Rousseff que fez menção 
a isso na reunião de alto nível que 
ocorreu em Nova Iorque (Estados 

“Estamos procurando 
apoiar fortemente 
Estados e Municípios, 
em 2013, para que 
cada um traduza o 
plano nacional a sua 
realidade local”.  
 Jarbas Barbosa da Silva Júnior

Unidos), um plano o qual queremos 
estadualizar e municipaliza-lo. 
O plano possui ações na área 
de vigilância e monitoramento, 
pois precisamos saber o que está 
acontecendo com os grandes fatores 
de risco das doenças crônicas, que 
são: o tabagismo, a inatividade 
física, alimentação inadequada e o 
abuso do álcool. O monitoramento 
é necessário para sabermos se as 
políticas implantadas estão dando 

resultado. É preciso também fazer 
com que as pessoas tenham acesso 
às ações de promoção e prevenção, 
por isso uma das ações prioritárias 
do MS são as academias de saúde, 
que tiveram uma adesão muito 
forte dos Municípios brasileiros, 
e nós queremos fechar o ano de 
2014 com quatro mil academias 
de saúde implantadas no Brasil, 
principalmente nos Municípios 
mais pobres e nas periferias pobres 
dos grandes Municípios, para que as 
pessoas tenham acesso às ações de 
atividade física.
O plano prevê também um conjunto 
de ações voltadas ao atendimento 
adequado das pessoas que tenham 
alguma doença ou condições 
que favoreça o desenvolvimento 
da doença crônica. Existe todo 
um conjunto de ações visando o 
diagnóstico precoce e o tratamento 
adequado da diabete e hipertensão, 
através do acesso aos medicamentos 
por meio das farmácias populares. 
Estamos procurando apoiar 
fortemente Estados e Municípios, 
em 2013, para que cada um traduza 
o plano nacional a sua realidade 
local. Verificar se nele (Município) a 

academia de saúde está implantada, 
integrada à Equipe Saúde da 
Família, se as mulheres estão tendo 
o acesso aos exames de Papanicolau, 
para detecção precoce do câncer de 
colo de útero, se possuem acesso à 
mamografia, para detectar câncer de 
mama.
Em relação às doenças transmis-
síveis, de notificação compulsória, a 
dengue sempre é um grande desafio, 
que nós já falamos, e a ideia é man-
termos os bons resultados obtidos na 
grande maioria dessas doenças, for-
talecendo a capacidade de detectar 
rapidamente e de responder a elas. 
Temos também alguns desafios, 
como o caso da leishmaniose, inclu-
sive do Estado de São Paulo, outros 
locais do Brasil e países da América 
Latina, pois é uma doença que se 
encontra em expansão territorial e 
em alguns lugares nós temos o au-
mento do número de casos porque o 
processo de urbanização produzido, 
com a aproximação da área urbana 
com a área antigamente dita silves-
tre, tem favorecido muito a expan-
são da leishmaniose visceral, uma 
doença para qual não possuímos 
ainda instrumentos muito eficazes 
de prevenção e controle. O MS tem 
investido bastante no desenvolvi-
mento de novas tecnologias, como 
coleiras impregnadas com insetici-
das para cães, desenvolvimento de 
vacinas destinadas para cães, mas 
ainda temos que realizar estudos 
mais aprofundados sobre estratégias 
adequadas. No caso da leishmani-
ose, estaremos promovendo uma 
mudança no protocolo de tratamen-
to, introduzindo novos medicamen-
tos para reduzir a letalidade.  
No caso das doenças transmissíveis 
é uma combinação da necessidade 
de mantermos os bons resultados 
que já temos em tuberculose, AIDS, 
nas doenças imunideprimíveis, pois 
se baixarmos a guarda, o que era um 
avanço pode se transformar em um 
problema e ao mesmo tempo deve-
mos enfrentar esses novos desafios. 
Uma ação importante que vai 
ocorrer no próximo ano, onde 
esperamos uma adesão muito 
grande dos Municípios, é a nova 
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LUIS OLIVEIRA/ ASCOM-MS
estratégia de enfrentamento das 
doenças negligenciadas, ou doenças 
transmissíveis relacionadas à 
pobreza. No mês de março (2013) 
vamos mobilizar os Municípios 
para fazerem uma grande campanha 
de detecção de casos da hanseníase 
em escolares. Isso é importante 
porque se existe uma criança com 
hanseníases é porque existe na 
família dela, ou na comunidade 
onde ela mora provavelmente outras 
pessoas com hanseníase que não 
foram identificadas pelo sistema de 
saúde. Então, identificar um caso da 
doença em crianças será bom para 
a própria criança, evitando que a 
doença progrida e deixe sequelas, 
e, ao mesmo tempo, serve como 
indicador para que em sua família, 
casa e vizinhos a gente procure outros 
casos de hanseníase que não tenham 
sido detectados. A ação abrangerá 
aproximadamente nove milhões 
de escolares, os quais também 
receberão tratamento chamado 
químio-profilaxia preventiva para 
evitar a parasitose, além de outras 
ações de prevenção voltadas para o 
tracoma. Serão ações relativamente 
simples e que podem evitar doenças 
graves, levando até à cegueira.

JC- Qual a importância do setor 
de Zoonoses para a Vigilância em 
Saúde?
Jarbas: É importante porque das 
doenças emergentes, cerca de 
75% são zoonoses. Existem várias 
zoonoses emergentes como a han-
tavirose. Temos também problemas 
que não são de agora, mas pelas 
características apresentadas são 
zoonoses que sempre podem criar 
determinadas situações de muita 
preocupação da população, por ex-
emplo, a febre amarela, onde a que 
temos hoje no Brasil só é transmiti-
da através de macacos contamina-
dos para pessoas não vacinadas que 
entram em áreas de florestas. Por-
tanto é importante que pessoas que 
irão pescar, acampar, caçar, mesmo 
estando em áreas que frequentam a 
bastante tempo, terão que se vaci-
nar contra a febre amarela. E temos 
também zoonoses como a raiva, a 

qual está muito perto da eliminação 
da raiva humana transmitida por 
cães, mas ainda acontecem casos es-
porádicos de pessoas agredidas por 
animais selvagens, como a raposa, 
sagui, morcego, e não relacionam 
essa agressão com o risco da doen-
ça. Estamos lançando, no início de 
2013, uma nova Política Nacional 
de Zoonoses onde colocamos, prin-
cipalmente, qual deve ser o papel 
do Centro de Controle de Zoonoses. 
O Centro tem enfrentado algumas 
limitações em Municípios que apro-
varam Leis municipais que restrin-
gem ou limitam algumas ações sem 
levarem em conta a saúde pública. 
Queremos um diálogo produtivo, 
que leve em conta a necessidade do 
bem estar animal, evitarmos e com-
batermos qualquer tipo de crueldade 
contra os animais, mas que ao mes-
mo tempo leve em conta também 
a necessidade de ações de controle 
visando à saúde pública.  Acredita-
mos que esse diálogo e as ações 
são compatíveis se adequadamente 
realizadas. A nova política ajudará 
bastante os Municípios a fazerem 
suas ações de controle de zoonoses.  

JC- Como o Senhor prevê a inte-
gração das Vigilâncias em Saúde 
nas Redes de Atenção que estão 
sendo implantadas? 
Jarbas: A Vigilância em Saúde deve 
estar integrada desde o começo. Por 
exemplo, na Rede Cegonha, estamos 
absolutamente integrados colocando a 
parte do monitoramento da vigilância 
da mortalidade materna, pois o 
índice da diminuição da mortalidade 
materna vai ser o indicador de êxito 
da boa implantação da Rede. Estamos 
trabalhando junto à SAS/MS e 

outras Secretarias do MS e estamos 
também, dentro da Rede Cegonha, 
contribuindo com a eliminação da 
sífilis congênita e da transmissão 
vertical da AIDS. Essa integração 
tem facilitado nosso objetivo de 
universalizar o teste de sífilis durante 
a gravidez e o teste de AIDS. No 
caso da AIDS, já obtivemos 80% 
das gestantes brasileiras realizando 
os testes e no caso da sífilis esse 
percentual é menor, onde não 
atingimos nem 60%. Com a Rede 
cegonha queremos chegar em 2014 
com esses exames universalizados, 
contemplando 100% das gestantes. 
Em relação à Rede de Urgência e 
Emergência (RUE), estamos integra-
dos com os dados que temos de aci-
dentes e violência. Acreditamos que 

o componente de vigilância seja uti-
lizado para introduzir ações de pre-
venção com impacto, para fornecer 
os indicadores que permitem avaliar 
o desempenho da Rede.

JC- Como a Vigilância em Saúde 
participará e integrará o Contra-
to Organizativo de Ação Pública 
(COAP)?
Jarbas: A Vigilância em Saúde 
participou desde o início da 
discussão do COAP. Acreditamos 
que o processo de regionalização das 
ações é fundamental porque um dos 
problemas que temos com o SUS, 
na minha avaliação, é exatamente a 
falta de instrumentos permanentes, 
estáveis, de integração entre 
Municípios para que a oferta de ações 
de serviços de saúde se de em escala 
sustentável. Temos boas experiências 

de regionalização, de Municípios 
que se consorciaram de uma maneira 
a ter complementariedade nas 
ações, mas faltava um instrumento 
mais formal de responsabilização 
conjunta dos gestores e isso o COAP 
vai ajudar. A importância disso é, por 
exemplo, não conseguirmos ter um 
mamógrafo em todos os Municípios, 
mas temos um mamógrafo para a 
região dando sustentabilidade aos 
serviços. Na Vigilância em Saúde 
ocorrem algumas ações individuais 
como a vacinação das crianças, 
onde cada Município deve fazer a 
sua, também no caso do controle 
dos mosquitos da dengue, porém, 
existem ações regionalizadas 
como o controle de zoonoses. 
Não precisamos ter um Centro de 
Controle de Zoonoses em cada 
Município, o custo é insustentável 
para os de menor porte, mas podemos 
possuir um Centro em cada região 
do Brasil e as ações de controle 
nos Municípios serem realizadas 
de forma compartilhada, em escala 
regional. A parte de laboratório de 
saúde pública é outro exemplo de 
regionalização. No caso do combate 
ao vetor da dengue podemos utilizar 
uma máquina chamada UBV, ou o 
fumacê, somente usada em situações 
de transmissão, mas podemos ter o 
manejo regional quando necessária 
por um determinado Município. 
Temos várias ações incluídas no 
COAP, que são de vigilância, pre-
venção e doença, as quais fazem 
parte das ações obrigatórias, do cor-
po básico COAP. E temos uma parte 
das ações dentro do contrato que 
não são universais, mas específicas, 
como o controle da malária, onde é 
aplicada apenas nas áreas onde há 
foco da doenças, ou leishmaniose 
visceral. A Vigilância está perpas-
sando o conjunto de ações do COAP. 
O contrato gera uma plataforma que, 
independentemente da mudança de 
gestão municipal, a gente passa a 
ter um mecanismo permanente de 
colaboração e de identificação de 
responsabilidades entre MS, Es-
tados e as regiões de saúde.  É um 
grande avanço para a consolidação 
do SUS.

“A Vigilância em 
Saúde deve estar 
integrada desde o 
começo nas Redes. 
Estamos trabalhando 
junto à SAS e outras 
Secretarias do 
Ministério da Saúde”.  
 Jarbas Barbosa da Silva Júnior

> Jarbas na Conferência ‘O SUS e 
as Hepatites Virais’, em São Paulo
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APOIO: FURP

CIB aprova Termo de Referência para Rede de 
Atenção Psicossocial

Na última edição da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), re-
alizada dia 29 de novembro, foi 
aprovado o Termo de Referência 
da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS), Deliberação CIB nº 87, 
de três de dezembro de 2012, con-
siderada, pelo Ministério da Saúde 
(MS), uma das Redes Prioritárias 
de Atenção à Saúde. Estruturada 
a partir dos componentes e pon-
tos de atenção definidos através da 
Portaria nº 3088, a RAPS terá seu 
financiamento de forma tripartite, 
entre Municípios, Estado e União, 
conforme pactuação dos Planos de 
Ação Regional em CIB. 
“Avançamos muito e a expectativa 
é que saia do papel para uma rede 
viva e dinâmica. Estamos na fase do 

planejamento e alinhamento con-
ceitual para podermos implemen-
tá-la”, explica a Coordenadora do 
grupo condutor regional da RAPS 
do Alto Tietê e gestora do Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) em 
Suzano, Dulcinéia Gomes de Sena 
Ramos.
Atualmente, existem três RAPS 
aprovadas no Estado de São Paulo, 
por meio da  Deliberação CIB nº 89, 
de 07 de dezembro de 2012: Rota 
dos Bandeirantes, Mananciais e Alto 
Tietê. “A expectativa com aprovação 
do Termo é de que todas as regiões 
se organizem para construção de 
suas respectivas Redes para que 
se atenda o designado no artigo 5º 
do Decreto nº 7508, de 2011, que 
explicita, no mínimo, entre outras 

ações, a Atenção Psicossocial”, diz 
o Assessor Técnico do COSEMS/
SP e membro do grupo condutor 
estadual da RAPS, Floriano Nuno 
de Barros Pereira Filho.
Cada uma das 63 regiões de saúde 
do Estado de São Paulo terá que 
compor seu grupo condutor re-
gional, vinculado à Comissão In-
tergestores Regional (CIR/CGR) 
e Comitê Gestor de Redes (CG-
Redes). O grupo deverá elaborar o 
diagnóstico situacional da Rede Re-
gional de Atenção à Saúde (RRAS) 
e aprovar no CGR, para posterior 
envio ao grupo condutor estadual.
O grupo condutor estadual, 
instituído pela CIB e formado 
por representantes da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP), pelo COSEMS/SP e 
apoiado institucional do Ministério 
da Saúde (MS), atenderá as 
seguintes atribuições: mobilizar 
os dirigentes políticos do SUS em 
cada fase; apoiar a organização 
dos processos de trabalho voltados 
a implantação e implementação 
da rede; identificar e apoiar a 
solução de possíveis pontos 
críticos e monitorar o processo de 
implementação e implantação da 
rede.

Compromissos
O Termo assume compromissos 
que garantem o fortalecimento do 
processo de implantação das Redes 
Regionais de Atenção à Saúde; o 
acesso qualificado ao cidadão com 
sofrimento ou transtorno psíquico 
e com necessidade decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras dro-
gas; o desenvolvimento da redução 
de danos como estratégia de cui-
dado centrado nas necessidades do 
usuário e a implementação, amplia-
ção e articulação da RAPS territo-
rial e substitutiva ao modelo asilar.

Redes Prioritárias
Ao todo, a CIB de São Paulo já 
aprovou os Termos de quatro 
Redes Temáticas Prioritárias de 
Saúde, estabelecidas na Comissão 
Intergestores Tripartite (CIT) de 
2011, são elas: Rede Cegonha, 
Rede de Atenção às Urgências e 
Emergências. Rede de Cuidado à 
Pessoa com Deficiência e a RAPS. 
Resta ainda, das definidas pelo 
MS como Prioritárias, a Rede de 
Atenção às Doenças e Condições 
Crônicas.
Os documentos completos po-
dem ser encontrados no portal do 
COSEMS/SP.

COSEMS/SP

> Reunião do grupo condutor regional da RAPS - região do Alto Tietê

Neste mês foi realizada em São 
Paulo, a audiência pública relativa 
à Parceria Público-Privada (PPP) 
da unidade da FURP em Améri-
co Brasiliense. Essa modalidade 
de concessão administrativa irá 
possibilitar a realização de obras 
para adequação e melhoria da in-
fraestrutura existente, equipagem, 
operação, manutenção e gestão da 
unidade e fornecimento de bens. 
“A PPP irá permitir grandes avan-
ços para a Fundação possibilitan-
do novos registros e ampliação 
da lista de medicamentos para o 
SUS”, explica o superintendente 
da FURP, Dr. Flávio Vormittag.

Após a apresentação e detalhamen-
to da PPP por Flávio Vormittag, 
os interessados presentes puderam 
formular perguntas por escrito que 
foram respondidas pelos integrantes 
da mesa. Compareceram ao evento 
cerca de 70 pessoas, entre represen-
tantes de empresas, funcionários da 
FURP e das secretarias estaduais da 
Saúde e Planejamento e público em 

geral, além do Secretário Execu-
tivo do Conselho Gestor da PPP, 
Pedro Benvenuto, do Coordenador 
da Unidade de Parceria Público-
Privada (UPPP), Sérgio Brasil e o 
Gerente Geral da Divisão Industrial 
da FURP, Adivar Cristina. 
O próximo passo da PPP de Améri-
co Brasiliense será a publicação de 
consulta pública e posteriormente 
abertura do edital, prevista para o 
primeiro semestre de 2013. 

Produção em Américo 
Brasiliense
A unidade da FURP em Américo 
Brasiliense fechou o ano de 2012, 

com mais de 150 milhões de uni-
dades farmacêuticas produzidas de 
Captopril, medicamento utilizado 
no tratamento da hipertensão. 
Esse lote atenderá os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
através do Programa Dose Certa. 
Para se ter uma ideia da demanda 
desse medicamento no Estado 
de São Paulo, em 2011, pelo 
Programa foram distribuídos 
mais de 286 milhões de unidades 
farmacêuticas. No primeiro 
semestre de 2012 a demanda foi 
de 136 milhões de unidades. O 
medicamento também é produzido 
na unidade de Guarulhos.      

> Fábrica de Américo Brasiliense
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