
Conselho apoia resolução e 
reivindica cofinanciamento

Serão abordados temas como os desafios dos novos Secretários, agenda do Sistema Único de 
Saúde e apresentação da associação. Confira datas e locais dos encontros

Municípios interessados em receber médicos 
devem aderir ao programa até 1º de fevereiro
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recepcionar novos gestores
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Segunda edição prevê bolsa 
federal para médicos de R$ 8 mil

III Prêmio David Capistrano

Congresso
Confira a programação e valores das 
inscrições. Evento contará com Prêmio de 
Assistência Farmacêutica 

SAMU

São Paulo e mais cinco Estados da região 
Norte do País não participam do financiamento 

PROVAB

SIOPS
Prazo para preenchimento do 
sistema é no final de janeiro
O descumprimento do disposto na LC 141 
implicará na suspensão das transferências

Ação resultou na adequação do atendimento e 
aumento das notificações de violência 

Município de Guarulhos apresenta 
experiência em violência sexual
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O COSEMS/SP dá as boas-vindas 
aos novos Secretários

Prazo final de preenchimento do Sistema de Informações 
sobre Orçamentos Públicos é dia 30 de janeiro

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

O COSEMS/SP chama atenção 
para os prazos de entrega da de-
claração sobre receitas e despesas 
com ações e serviços públicos de 
saúde por meio do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde (SIOPS). O 
sistema encontra-se disponível 
para download no site eletrônico 
do SIOPS.  A data limite para a 
transmissão de dados do exercí-
cio de 2012 é até 30 de janeiro 

Sistema informatizado é 
gerido pelo Ministério da 
Saúde. O descumprimento 
implicará na suspensão das 
transferências voluntárias 
entre os entes da Federação

de 2013.

Mudanças para 2013
Dentre as principais mudanças 
para este ano, destacam-se: o 
SIOPS passa a ser reconhecido 
oficialmente como instrumento 
para declaração e verificação 
da aplicação de recursos em 
ações e serviços de saúde; o 
sistema passará a trabalhar 
com autenticação digital pelos 
gestores; terá periodicidade 
bimestral, de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal; 
apresentará campo para análise 
e parecer do Tribunal de 
Contas; será obrigatório para a 
União; tornar-se-á a base para a 
aplicação de sanções aos gestores 
sobre o não cumprimento de 
percentuais mínimos através 
da retenção e repasses diretos 
aos fundos de saúde e possuirá 
interoperabilidade com outros 
sistemas.

SIOPS
O SIOPS é um sistema 
informatizado de acesso público, 
gerido pelo Ministério da Saúde  
para o registro eletrônico 
centralizado das informações de 
saúde referentes aos orçamentos 
públicos dos Municípios, Estados 
e União. 
O preenchimento do SIOPS faz 
com que sejam calculados auto-
maticamente os recursos aplica-
dos em ações e serviços de saúde, 
além de  fornecer informações fi-
nanceiras mais abrangentes que 
auxilia o gestor na tomada de de-
cisão e também fortalece a trans-
parência da gestão dos recursos 
públicos. O banco de dados do 
SIOPS é alimentado pelos Esta-
dos, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios, através do preenchi-
mento de dados em software de-
senvolvido pelo DATASUS/MS, 
que tem por objetivo apurar as re-
ceitas totais e os gastos em ações 

e serviços públicos de saúde. 
A Lei Complementar nº 141, 
de 13 de janeiro de 2012 
(LC 141/2012) definiu a 
obrigatoriedade de preenchimento 
do sistema, além de alterar a 
periodicidade, bem como os 
prazos de entrega do SIOPS.

Atenção
O descumprimento do disposto 
na LC 141 implicará a suspensão 
das transferências voluntárias 
entre os entes da Federação, 
observadas as normas estatuídas 
na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. (Artigo 39 da LC141)
Atribui-se a responsabilidade ao 
gestor municipal de saúde pelo 
registro dos dados no SIOPS 
nos prazos definidos, bem como 
pela fidedignidade dos dados 
homologados no sistema. Acesse 
o link para download do sistema:  
h t tp : / / s iops .da tasus .gov.b r /
sistema.php

Neste início de ano e de gestão municipal o COSEMS/SP preparou uma série de 
encontros para dar as boas vindas aos novos Secretários Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo. Sabemos que a renovação foi grande e que novos e antigos colegas estão 
assumindo os cargos, além de alguns que permanecem Secretários, mas mudaram de 
Município. 
Desta forma, o COSEMS/SP reafirma sua posição enquanto instituição que representa 
os interesses referentes à política de saúde dos 645 Municípios paulistas, lutando em 
defesa do SUS, pela regionalização solidária e cooperativa com a coparticipação de 
todos os entes federativos. Certamente há muitas questões a avançar que serão pautas 
nos primeiros encontros, nas reuniões das Comissões Intergestores Regionais (CIR/
CGR), Diretoria e Conselho de Representantes do COSEMS/SP, Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) e no nosso Congresso anual. Aproveitamos para convidar a todos os 
Secretários e Secretárias de saúde para participação em nosso XXVII Congresso, com o 
tema: ‘Desafios da gestão municipal do SUS na articulação com Estado e União’. 
A municipalização da saúde nas últimas décadas  trouxe grandes avanços para o SUS 
em São Paulo, mas sem uma regionalização efetiva em que haja co-responsabilidades 
pactuadas entre todos os entes federativos  diversos problemas permanecem. É para esta 
luta que o COSEMS/SP os convida. 
Bom 2013!  
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III Prêmio David Capistrano - Experiência Exitosa
Ação é composta por vários 
profissionais da saúde e 
resultou em aumento das 
notificações de violência

‘Atendimento às vítimas de violência sexual’
DIVULGAÇÃO/ASSESSORIA

O Município de Guarulhos estabele-
ceu, desde 2007, um protocolo para 
atendimento da população até 17 
anos e 11 meses, que foram vítimas 
de violência sexual. O objetivo da 
iniciativa era a redução de danos e 
prevenção, através das notificações 
compulsórias que possibilitassem 
a execução de políticas públicas. A 
experiência exitosa conquistou o III 
Prêmio David Capistrano, durante o 
XXVI Congresso do COSEMS/SP 
realizado em Marília, em março de 
2012.
O trabalho é desenvolvido até hoje e 
tem como referência o Hospital Mu-
nicipal da criança e do Adolescente 
do Município. Foram selecionados 
equipamentos de saúde para o aten-
dimento das urgências e emergências 
e também para os casos fora dessas 
necessidades. O protocolo implan-
tado preconiza a continuidade do 
atendimento médico e o tratamento 
psicológico das vítimas, próximo as 
suas residências.
“Diante da situação encontrada, 
se fez necessário nortear as ações 
dentro da Secretaria de Saúde para 
que todos os serviços pudessem 
seguir os mesmos padrões de 
atendimento, oferecendo à vítima 
um excelente acolhimento tanto 
na questão física quanto mental, 
visualizando a redução de danos”, 
conta Cristina Elena Bueno da Silva 
trabalho, psicóloga que compõe a 
equipe de Saúde Mental do Hospital 
Municipal da Criança e Adolescente 
de Guarulhos e autora do trabalho.
Para o Secretário de Municipal de 
Saúde (SMS) de Guarulhos, Carlos 
Derman, o trabalho apresentado re-
flete a iniciativa dos profissionais de 
saúde junto à rede intersetorial para 
o cuidado às vítimas de violências.  
“O acolhimento, a notificação e a 

organização dos serviços de saúde 
nos diferentes pontos de atenção do 
SUS é de fundamental importância 
para a gestão, pois permite as medi-
das que visam a redução dos agravos 
à saúde decorrentes desta violência. 
É a partir da notificação dos casos, 
feita através dos atendimentos nos 
serviços de saúde, que nos possibilita 
planejar e executar as ações interse-
toriais de prevenção, enfrentamento 
e cuidado das diversas formas de 
violência nos territórios”, comenta o 
Secretário.

Dinâmica
A partir da entrada do paciente no 
Hospital de referência, um pediatra 
realiza o primeiro atendimento. Caso 
seja necessário, um ginecologista 
também é chamado. A equipe de 
enfermagem aciona o Serviço Social 
e a Psicologia para o acolhimento da 
vítima e familiares e encaminha o 
caso para o Conselho Tutelar e Vara 
da Infância e Juventude. Quando for 
preciso o uso de medicamentos, existe 
uma equipe de farmacêuticos que 
disponibiliza kits e faz orientações 
aos familiares. 
O projeto também conta com 
nutricionistas, os quais oferecem 
alimentação à vítima, e seus 
familiares, pois o procedimento da 
saída do hospital até o retorno ao 
lar é demorado. Após o atendimento 
médico e dos profissionais de saúde 
mental, a Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) é acionada para acompanhar 
a vítima para a realização do boletim 
e ocorrência, exame pericial e retorno 
à residência.
Walquiria Peroni, assistente social, 

coautora da experiência e membro da 
equipe de Saúde mental do hospital, 
ressalta que todos os níveis da atenção 
são de fundamental importância 
para o atendimento às vítimas 
de violência como, por exemplo, 
na Urgência/Emergência, onde é 
possível realizar uma contracepção 
de emergência, a profilaxia para as 
doenças sexualmente transmissíveis 
e o acolhimento psicossocial diante 
violência sofrida. “Já na Atenção 
Básica a importância está no 
acompanhamento deste paciente 
no que concerne à continuidade do 
tratamento médico e da psicoterapia 
possibilitando um resgaste de sua 
identidade e autoestima”, explica.
A equipe é composta por seis As-
sistentes Sociais, quatro Psicólogas, 
mais as equipes de Pediatria, Gine-
cologia, Enfermagem, Farmácia e 
Nutrição. 

Desafios
Segundo as autoras, os principais de-
safios estão na forma de lidar com o 
tema ‘violência sexual’ e a capacita-
ção dos profissionais da área. “O as-
sunto mobiliza diversos sentimentos, 
conceitos e preconceitos e nem sem-
pre as pessoas se encontram habili-
tadas para lidar com eles. Quando o 
protocolo foi estabelecido em 2007 e 
as ações intersetorias bem definidas, 
tivemos dificuldades em aplica-las, 
mas desde então temos um grupo 
para a reflexão destas ações com o 
objetivo de estarmos constantemente 
fazendo os alinhavos necessários”, 
diz Cristina.

Resultados
Após o desenvolvimento do pro-
tocolo de atendimento houve um 
aumento das notificações de vio-
lência devido ao melhor preparo 
das equipes de saúde. Atualmente, 
o hospital de referência passou a re-
alizar um levantamento estatístico 
dos casos atendidos, como a região 
de ocorrência, idade, grau de esco-
laridade, raça, sexo e possível vín-

culo entre agressor e vítima.   
De acordo com a Secretaria de Saúde 
de Guarulhos, em 2011 foram notifi-
cados 1.346 casos de violência física 
e sexual, sendo: 76,07% do sexo 
feminino e 23,92% do sexo mascu-
lino. No sexo feminino, 134 notifica-
ções foram de violência sexual, sen-
do que: 87,3% correspondem à faixa 
etária de crianças e adolescentes de 
0 - 19 anos, 12,7% correspondem ao 
adulto de 20 a 59 anos e não houve 
nenhum caso notificado de violência 
sexual contra a pessoa idosa. 
Também no sexo Feminino, 890 ca-
sos foram de violência física, sendo 
que: 29,3% correspondem a faixa 
etária de crianças e adolescentes 
(0- 19 anos), 68,7% correspondem 
ao adulto (20 a 59 anos) e 2% cor-
respondem a pessoa idosa (> 60 
anos). 
“Neste percurso, desde 2007, 
acreditamos que vários resultados 
foram obtidos como, por exemplo, 
a melhora no atendimento às 
vítimas de violência sexual, 
fazendo de forma mais integrada 
entre as diversas secretarias que 
atuam no Atendimento a estas 
vítimas, uma maior conscientização 
da importância da notificação, 
deixando a população mais segura 
sabendo que existe um serviço 
específico para lidar com esta 
situação”, conclui Cristina.
O Secretário ainda cita que para 
melhorar o atendimento na sua 
integralidade (Saúde enquanto 
Qualidade de Vida), está sendo 
desenvolvido o Projeto ‘Guarulhos, 
cidade que protege’, iniciado em 
2011. “Trata-se da formação de 
Núcleos Locais formados por 
representantes de diferentes áreas 
de políticas públicas do sistema 
de garantias de direitos, que 
promovem a educação, saúde, 
assistência social, cultura de paz e a 
não violência, para buscar caminhos 
para a atuação conjunta, de forma a 
minimizar a fragmentação entre as 
áreas”, diz Derman.

> Hospital referência do 
Município 
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COSEMS/SP promove encontros nas regiões de saúde para 
acolhimento aos novos Secretários de Saúde do Estado

A partir do dia 22 de janeiro, mem-
bros da diretoria, assessores téc-
nicos e apoiadores do COSEMS/
SP promoverão encontros em to-
das as regiões de saúde do Estado 
de São Paulo para recepcionar os 
Secretários Municipais de Saúde 
(SMS) empossados no início de 
2013, após o pleito eleitoral.
Nos encontros serão abordados, 
aos novos gestores, temas como 
a agenda do SUS, seus principais 
desafios e a apresentação do 
COSEMS/SP, suas atribuições, 
objetivos e funcionamento. 
“Trata-se de um momento muito 
especial, de acolhimento dos 
Secretários, apresentação de nossa 
associação e de fortalecimento de 

Serão abordados temas como 
a agenda do SUS, principais 
desafios dos novos gestores e 
a apresentação do COSEMS/
SP, suas atribuições, 
objetivos e funcionamento

nossa identidade enquanto um 
movimento de representação dos 
interesses dos gestores municipais 
de saúde. Pretendemos explicar 
como se dá a participação de 
cada Secretário no COSEMS/SP 
e estimular a participação direta 
nas Comissões Intergestores 
Regionais (CIR/CGR)”, explica 
o Presidente do COSEMS/SP e 
SMS de São Bernardo do Campo, 
Arthur Chioro.
De acordo com o Diretor de 
Comunicação do COSEMS/
SP e SMS de Franco da Rocha, 
Luis Fernando Nogueira Tofani, 
o fortalecimento das CIR/CGR 
por parte dos Secretários é um 

dos pontos que será evidenciado. 
“A relação interfederativa e o 
apoio aos novos gestores em seus 
Municípios é um dos papéis do 
COSEMS/SP”, ressalta.
Enfrentamentos
Para Chioro, a transição no co-
mando de prefeituras no Estado 
e na maioria das secretarias é um 
enorme desafio. O Presidente res-
salta os principais enfrentamentos 
que os secretários terão à frente de 
suas gestões: “Creio que além da 
luta por mais recursos financeiros 
do Estado e da União, pois temos 
que lutar contra o subfinanciamen-
to do SUS e o enorme peso sobre 
os recursos municipais no custeio 
das políticas de saúde, a implanta-
ção das Redes de Atenção à Saúde 
definidas como prioridade (Ce-
gonha, Urgência e Emergência, 
Atenção Psicossocial, Atenção à 
Saúde da Pessoa com Deficiência 
e Doenças Crônico-degenerati-
vas) e a implantação do Contrato 
Organizativo da Ação Pública 
(COAP), previsto no Decreto n° 

7508/2011, ocuparão espaço pri-
oritário na agenda estratégica do 
movimento dos Secretários Mu-
nicipais de Saúde em 2013”.
Outras questões estão relaciona-
das à regionalização da saúde, 
o aprimoramento da regulação 
do acesso em nosso sistema de 
saúde, a judicialização da saúde e 
a gestão do trabalho médico.
Oportunidade
Com o tema ‘Desafios da gestão 
municipal do SUS na articulação 
com Estado e União’, o XXVII 
Congresso do COSEMS/SP é uma 
grande oportunidade dos SMS se 
atualizarem quanto às políticas 
do SUS, além de ser determinante 
para a consolidação da saúde 
pública no Estado.
“Pretendemos também divulgar 
nosso Congresso, garantindo am-
pla participação, e a Assembleia 
Geral, que se realizará durante o 
evento, em São Bernardo do Cam-
po”, destaca Chioro. 
Confira abaixo as datas e locais 
dos encontros.

PROGRAMAÇÃO DOS ENCONTROS

•   
DATA RRAS LOCAL

24/Jan

04/Fev

07/Fev

24/Jan

25/Jan

•   

•   

•   

•   

•   
13

12

1 a 6

12

Região Metropolitana da 
Grande São Paulo

São Bernardo do  
Campo

Araçatuba/ São José do 
Rio Preto

Araçatuba

Ribeirão Preto/ 
Araraquara/ Franca e 

Barretos

Ribeirão Preto

Araçatuba/ São José do 
Rio Preto

São José do Rio 
Preto

7
Baixada Santista/ Vale do 

Ribeira
Santos

Sorocaba
8

Sorocaba

•   
DATA RRAS LOCAL

06/Fev

06/Fev

05/Fev

04/Fev

05/Fev

04/Fev

•   

•   

•   

•   

•   

10

14

9

15 e 16

Bauru Bauru

Piracicaba Rio Claro

Marília
Marília

Campinas/ São João da 
Boa Vista/ Bragança e 

Jundiaí

Campinas

11
Presidente Prudente

Presidente 
 Prudente

Vale do Paraíba
17 São José dos 

Campos

> Encontros serão realizados em 
várias regiões

DIVULGAÇÃO

22/Jan
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Estimular a formação do médico 
para a real necessidade da popula-
ção brasileira e levar esse profis-
sional para localidades com maior 
carência para este serviço. Com 
esse objetivo, o Ministério da Saúde 
(MS) publicou, dia 26 de dezem-
bro, o edital de abertura da segunda 
edição do Programa de Valorização 
dos Profissionais na Atenção Básica 
(PROVAB 2).
A nova versão do programa prevê o 
pagamento de bolsa federal para o 
médico no valor de R$ 8 mil men-
sais, atividade supervisionada por 
uma instituição de ensino e ainda 
a obrigatoriedade de curso de pós-
graduação prático-teórico com 12 
meses de duração. Para os profis-
sionais bem avaliados, o PROVAB 
2 mantém a bonificação de 10% 
nos exames de residência médica, 
seguindo a resolução 09/2011 da 
Comissão Nacional de Residência 
Médica (CNRM).
O programa valoriza profissionais 
que atuarem durante 12 meses 
em periferias de grandes cidades, 
Municípios do interior ou em áreas 
mais remotas, como Amazônia 
Legal Brasileira, semiárido 
nordestino, área de população e 
atuação indígenas. O Ministro da 
Saúde, Alexandre Padilha, afirma 
que, além de suprir Municípios que 
possuem necessidade do médico, 
o programa possibilita que o 
profissional conheça a realidade da 
saúde da população brasileira. 
“Nos anos finais da formação, o 
estudante se dedica muitas vezes a 
estudar para a prova de especialidade 
e abre mão do envolvimento maior 
na parte prática, que é essencial para 

Colaboração: Carol Rocha 

PROVAB terá bolsa federal e 
formação em Saúde da Família
Programa estimula atuação 
de profissionais na Atenção 
Básica em periferias de 
grandes cidades, Municípios 
do interior ou em áreas mais 
remotas

o médico por causa do contato com 
o paciente, com a família. É isso que 
também vai formar um bom médico 
e o PROVAB 2 vem valorizar quem 
optar por essa experiência, com a 
bolsa federal, a especialização e a 
bonificação na prova de residência”, 
enfatiza Padilha.

Fases
Nessa primeira etapa, o MS lançou 
o edital para adesão dos Municí-
pios. Os gestores interessados em 
receber médicos pelo programa de-
vem aderir no período de dois de ja-
neiro a 1° de fevereiro de 2013, por 
meio do site do programa.  Terão 
prioridades as localidades listadas 
na Portaria Conjunta n° 1377/2011.
Os gestores municipais serão 
responsáveis por acompanhar os 
profissionais durante sua atuação na 
Unidade Básica de Saúde (UBS). Os 
médicos serão também tutoreados 
por instituições formadoras, por 
meio de supervisores remunerados 
pelo MS com bolsas no valor de R$ 
3 mil.
Para garantir a qualidade do serviço 
prestado, os profissionais serão 
avaliados, trimestralmente, pelos 
gestores e as instituições, além de 
realizarem uma auto avaliação. Os 
participantes bem avaliados rece-
berão pontuação adicional de 10% 
em provas para ingresso em progra-
mas de residência médica, seguindo 
a resolução 09/2011 da Comissão 
Nacional de Residência Médica 
(CNRM).

Educação pelo trabalho
A atuação dos médicos nas uni-
dades de saúde está condicionada à 
inscrição e participação obrigatória 
em curso de pós-graduação em 
Saúde da Família - que prevê 32 
horas de atividades práticas nas 
UBS e 8 horas de aulas teóricas 
semipresenciais.
O curso será ministrado pela 
Universidade Aberta do Sistema 
Único de Saúde (UnA-SUS), rede de 

instituições de ensino superior que 
promove formação e qualificação à 
distância gratuitamente.
Pelo cumprimento da carga horária 
prática e teórica, o trabalhador-estu-
dante receberá uma bolsa custeada 
pelo Ministério da Saúde, no valor 
de R$ 8 mil mensais.

Orientação
Os médicos também terão acesso 
às ferramentas do Telessaúde Brasil 
Redes, programa do Ministério da 
Saúde que promove a orientação 
dos profissionais da Atenção Básica 
por meio teleconsultorias com 
núcleos especializados localizados 
em instituições formadoras e órgãos 
de gestão.
Outra ferramenta disponível aos 
profissionais é o Portal Saúde 
Baseada em Evidências, plataforma 
que disponibiliza gratuitamente 
um banco de dados composto por 
documentos científicos, publicações 
sistematicamente revisadas e outras 
ferramentas (como calculadoras 
médicas e de análise estatística) que 
auxiliam a tomada de decisão no 
diagnóstico, tratamento e gestão.

Primeira edição
A primeira edição do programa 
abrangeu médicos, enfermeiros 
e cirurgiões-dentistas, remunera-
dos pelas secretarias municipais 
de saúde. Foram contratados 603 
profissionais – 381 médicos, 112 
enfermeiros e 110 cirurgiões-den-
tistas.
Entre os médicos, 347 foram 

avaliados positivamente pela 
instituição supervisora e pelo gestor 
local, e receberão a pontuação 
adicional nas provas de residência 
médica do ano que vem. Além 
disso, estão atuando nos Municípios 
participantes 1.681 bolsistas 
supervisionados, entre enfermeiros 
(1.250) e cirurgiões-dentistas (431), 
custeados diretamente pelo MS 
por meio de bolsa no valor de R$ 
2.384,82 mensais. 
A atuação dos enfermeiros e 
dentistas bolsistas que iniciaram 
em 2012 permanecerá até julho de 
2013.

Curta nossa 
Fan Page no 

Facebook 
Cosems SP

www.cosemssp.org.br

Confira mais notícias, 
fotos e vídeos 

diariamente no nosso 
portal!

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas redes 

sociais 

@cosemssp
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Inscrições abertas para o XXVII Congresso do COSEMS/SP

Evento terá programação 
especial para o acolhimento 
dos novos gestores 

Considerado um dos maiores 
eventos de saúde pública do País, 
o XXVII Congresso de Secretários 
Municipais de Saúde do Estado 
de São Paulo já está com suas 
inscrições abertas. Com o tema 
‘Desafios da gestão municipal 
do SUS na articulação com 
Estado e União’, o evento será 
realizado no Centro de Formação 
dos Profissionais da Educação 
(CENFORPE), em São Bernardo 
do Campo, de 5 a 8 de março. 
Estarão presentes representantes 
dos Municípios, da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP) e do Ministério da Saúde 
(MS). 
Durante o evento serão oferecidos 
cursos, rodas de conversa e café 
com ideias. Será a oportunidade 
para os novos gestores de saúde, 
após o ano eleitoral, se atualiza-
rem dos recentes acontecimentos 
relacionados à saúde pública do 
Estado de São Paulo e do País. 
“O Congresso foi estruturado 
para acolher os novos gestores 
municipais da saúde. Pretendemos 
que os dirigentes municipais 
possam encontrar subsídios para 
qualificar suas práticas de gestão. É 
também um espaço de intercâmbio 
com os gestores federais e estaduais 
e de experiências exitosas que 
estamos construindo em nossos 
Municípios. Um momento de 
trocas afetivas e da construção de 
identidade de nosso movimento 

de secretários, já que o COSEMS/
SP tem a responsabilidade de 
representar 645 Secretarias 
Municipais de Saúde” diz o 
Presidente do COSEMS/SP e 
Secretário Municipal de Saúde de 
São Bernardo do Campo, Arthur 
Chioro.  
No XXVII Congresso será 
realizada a Assembleia Geral, que 
onde haverá eleição para a nova 
Diretoria Executiva do COSEMS/
SP e também a definição da Carta 
de São Bernardo do Campo, 
contendo as diretrizes e propostas 
que irão embasar o trabalho da 
associação na luta dos Secretários 
Municipais de Saúde no biênio 
2013/2014.
Neste ano o COSEMS/SP comple-
ta 25 anos de luta, enfrentamen-
tos, articulações e pactuações para 
o aprimoramento do SUS. A data 
será comemorada durante as ativi-
dades do Congresso. 

Mostra Regional
O Congresso contará com a 

‘III Mostra de Experiências 
Regionais’, espaço destinado 
à apresentação de experiências 
regionais de gestão em saúde, 
onde os trabalhos serão indicados 
pelas Comissões Intergestores 
Regionais (CIR/CGR). 
Os trabalhos deverão ser 
encaminhados, através do 
hotsite do Congresso, contendo 
as seguintes informações: CIR/
CGR participante; Municípios 
participantes; entidades 
participantes (Departamento 
Regional de Saúde – DRS, 
universidades e outros); nome dos 
autores e texto, com, no máximo, 
seis mil caracteres com espaço. O 
conteúdo dos trabalhos pode ser 
encontrado no hotsite do evento.
A inscrição deverá ser realizada 
pelo Apoiador do COSEMS/SP na 
região.

Prêmio Assistência 
Farmacêutica
O COSEMS/SP, em parceria 
com o Conselho Regional de 

Farmácia do Estado de São Paulo 
(CRF-SP) promove o I Prêmio 
Adelaide José Vaz de Assistência 
Farmacêutica, criado para 
incentivar e difundir a prática da 
Assistência Farmacêutica (AF) 
no Estado e uma homenagem 
à professora livre docente em 
Farmácia, que teve sua vida 
dedicada à pesquisa. 
Os ganhadores serão conhecidos 
durante o XXVII Congresso do 
COSEMS/SP. Poderão participar 
do prêmio todos os 645 Municí-
pios do Estado. As fichas de in-
scrição e questionários estarão 
disponíveis no portal do CRF-SP, 
www.crfsp.org.br e no portal do 
COSEMS/SP: 
www.cosemssp.org.br.
O CENFORPE 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 procedimento 
para as inscrições.

> Evento estruturado para acolher os novos gestores contará com a participação de autoridades do 
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. 
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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

1- Acolhimento e humanização na saúde
2- Agente Comunitário em Saúde: profissional em construção  
3- Atenção à Saúde da População Privada de Liberdade
4- Comunicação em Saúde
5- Condições crônicas e envelhecimento
6- Determinantes Sociais e Promoção da Saúde
7- Enfrentamento do uso abusivo de Álcool e outras Drogas
8- Inserção da Saúde Bucal nas Redes de Atenção à Saúde
9- Judicialização em Saúde 
10- Matriciamento como ferramenta de gestão em saúde
11- O papel do transporte sanitário na regulação do acesso à saúde
12- O SUS em municípios de pequeno porte
13- Impacto dos grandes eventos esportivos na Saúde 
14- Provimento e fixação de médicos no SUS
15- Qualidade de vida e morte com dignidade
16- Saúde animal: assistência integral e/ou controle de zoonoses?  
17- Saúde do Trabalhador
18- Violência como problema de saúde pública

Rodas de Conversa

Valores de inscrição do XXVI Congresso

Congresso sem curso
Congresso com curso
Somente curso

Até  
15/02/2013

de 16 a  
28/02/2013

Durante o  
evento

120,00
180,00
80,00

165,00
240,00
110,00

200,00
280,00
130,00

Valores de inscrição para Secretários Municipais 
de Saúde, em dia com a contribuição associativa 

Congresso sem curso
Congresso com curso

Até  
15/02/2013

de 16 a  
28/02/2013

Durante o  
evento

80,00
110,00

100,00
150,00

120,00
180,00

*Cada curso terá duração de 8 horas, em 2 dias
*O curso para novos Secretários terá duração de 12 horas, em 2 dias

*Esse desconto se aplica, exclusivamente, à inscrição do(a)     
Secretário(a) Municipal de Saúde

Inscrições gratuitas para as Secretarias 
Municipais de Saúde que tenham inscritos seus 
funcionários conforme segue:
sem curso
com curso
com curso

a cada 5 inscrições
a cada 5 inscrições
a cada 8 inscrições 1 grátis

1 grátis
1 grátis

•   

09h às 12h  –  3ª Grande Conversa  –  Redes de Atenção à 
Saúde: situação atual e perspectivas    
12h às 13h  – Prêmio Adelaide José Vaz de Assistência 
Farmacêutica
–  Posse da Diretoria    
–  Encerramento  

09h às 18h  –  III Mostra de Experiências Regionais 
09h às 18h  –  Curso para novos Secretários  (1º e 2º períodos) 
14h às 18h  –  Demais Cursos (1º período) 
19h30 às 22h  –  Abertura Oficial do Congresso 
–  Lançamento de logo e livro comemorativo dos 25 anos do 
COSEMS/SP 

05 de Março - Terça-feira

•   06 de Março - Quarta-feira
09h às 18h  –  III Mostra de Experiências Regionais 
09h às 13h  –  Curso para novos Secretários (3º período) 
09h às 13h  –  Demais Cursos (2º período) 
14h30 às 18h  –  1ª Grande Conversa: Desafios da gestão 
municipal do SUS na perspectiva dos pequenos, médios e 
grandes Municípios                                 

•   07 de Março - Quinta-feira
10h às 17h  –  III Mostra de Experiências Regionais 
10h às 13h  –  2ª Grande Conversa: Gestão compartilhada do 
SUS nas Regiões de Saúde
14h30 às 17h  –  Assembléia Geral Ordinária dos Secretários
–  Rodas de Conversa
–  Apresentação e debate do Projeto de Pesquisa 
“Descentralização e regionalização no SUS: o caso dos 
Colegiados de Gestão Regional da Região Metropolitana de 
São Paulo”
17h às 19h  –  Café com Idéias -  Saúde e Cidadania: produzir 
cuidados garantindo Direitos Humanos

•   08 de Março – Sexta-feira
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FURP - um dos maiores laboratórios farmacêuticos públicos da América Latina

• Produz mais de 70 medicamentos

• 3 mil cidades contam com os produtos da FURP          

• Já distribuiu mais de 20 bilhões de unidades farmacêuticas através do Programa      
• Dose Certa

• Possui certificação ISO 9001:2008

Entre em contato:  |   | |    11  2423-6223 0800 055 1530  vendas@furp.sp.gov.br    www.furp.sp.gov.br  
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APOIO: FURP

COSEMS/SP apoia resolução da Secretaria de Segurança Pública e 
reivindica ao Governo do Estado o cofinanciamento do SAMU

DIVULGAÇÃO

O COSEMS/SP considera 
adequada, do ponto de vista 
médico e sanitário, a Resolução da 
Secretaria da Segurança Pública 
(SSP) nº 05, publicada dia 8, no 
Diário Oficial do Estado (DOE), 
a qual impede os policiais de 
socorrerem vítimas nas ocorrências 
relativas a lesões corporais graves, 
homicídio, tentativa de homicídio, 
latrocínio e extorsão mediante 
sequestro com resultado morte. A 
decisão do Governo do Estado foi 
tomada para preservar a cena do 
crime.
Com a Resolução, os policiais 
deverão acionar, imediatamente, 
a equipe do resgate, Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (SAMU) ou serviço local de 
emergência, para o socorro às víti-
mas. “Os profissionais de saúde 
do SAMU são qualificados para o 
atendimento de urgências e atuam 

São Paulo e mais cinco 
Estados da região Norte 
do País não participam do 
cofinanciamento do SAMU. 
Municípios paulistas arcam 
com R$ 94,3 milhões por ano

sob regulação médica. O médico 
regulador do SAMU tem com-
petência e autoridade sanitária para 
definir o tipo de ambulância e os 
recursos adequados frente à gravi-
dade de cada caso e para acionar os 
serviços de retaguarda necessários 
para atender tanto as vítimas de 
violência quanto aos demais casos 
de urgência (clínicas, cirúrgicas, 
psiquiátricas, pediátricas ou obsté-
tricas)”, esclarece o Presidente do 
COSEMS/SP e Secretário Munici-
pal de Saúde de São Bernardo do 
Campo, Arthur Chioro.  

Recursos
Entretanto, Chioro ressalta que, 
para uma maior adequação e am-
plitude do atendimento das equipes 
do SAMU, seria necessária a par-
ticipação do Governo do Estado 
no financiamento dos serviços. 
“O COSEMS/SP reivindica, desde 
2004, que o Governo do Estado 
de São Paulo participe do cofinan-
ciamento do SAMU, contribuindo 
com 25% do seu custeio, em con-
formidade com a legislação federal 
vigente”. 
O Ministério da Saúde (MS), 
através da Portaria GM nº 1010/12, 

repassa 50% do valor de custeio 
das equipes do SAMU para os Mu-
nicípios brasileiros. Cada Estado, 
segundo o documento, deve finan-
ciar 25% dos recursos e os Municí-
pios arcam com os 25% restantes. 
O Estado de São Paulo não aderiu 
ao cofinanciamento junto aos Mu-
nicípios. 
Segundo o MS, São Paulo e mais 
cinco Estados da região Norte do 
País, Amazonas, Amapá, Pará, Ro-
raima e Rondônia não auxiliam 
seus Municípios quanto ao repasse 
de verbas para o custeio dos profis-
sionais do SAMU.
Em 2012, o Governo Federal repas-

sou R$ 94,3 milhões para o Estado 
de São Paulo, equivalentes a 50% 
do financiamento. O SAMU cobre 
78% da população paulista. “Caso 
houvesse a cooperação do Estado, 
esse número alcançaria 100%”, 
destaca Chioro.
Na Carta de Marília, documento 
norteador do COSEMS/SP aprova-
do durante o Congresso, em 2012, 
a associação já reiterava a partici-
pação do Estado: “Reivindicar o 
cofinanciamento pela SES-SP das 
UPA e SAMU da Rede de Urgência 
e Emergência, conforme pactuação 
Tripartite e qualificar os serviços 
hospitalares de referência”.

> Com a participação do Governo do Estado, SAMU poderá atender 100% da 
população paulista
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